UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Diplomová práce

Domov
a osoby s duševní poruchou
Radka Švecová

Katedra: Pastorační a sociální práce
Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Rollová
Studijní program: N6141 Teologie
Studijní obor: Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika

Praha 2014

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem Domov a osoby
s duševní poruchou napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených
pramenů.
Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu
a soukromého studia.
V Praze dne 12. 6. 2014

Radka Švecová

Bibliografická citace
Domov a osoby s duševní poruchou [rukopis]: Diplomová práce / Radka
Švecová; vedoucí práce: Jarmila Rollová. -- Praha, 2014.-- 227 s.

Anotace
Předkládaná diplomová práce nese název Domov a lidé s duševní poruchou.
Autorka si klade několik cílů: zmapovat fenomén domova z pohledu oborů;
vymezit pojem bydlení z hlediska sociální politiky a popsat sociální služby
v oblasti bydlení pro lidi s duševním onemocněním; zjistit, jak vnímají domov
a bydlení lidé se zkušeností s duševní nemocí žijící v pronájmu či s rodinou
a ve službě chráněné bydlení; a dále zjistit, jaká je minimální role sociálních
služeb v oblasti bydlení při vytváření domova u lidí s duševním onemocněním.
Diplomová práce je členěna do šesti kapitol. V teoretické části je v prvních
čtyřech kapitolách vymezen domov z pohledu teologie, filozofie, sociologie
a psychologie,

a

sociální

práce.

Domov

z pohledu

lidí

s duševním

onemocněním tvoří název páté kapitoly, která přemosťuje teoretickou
a výzkumnou část práce. V šesté kapitole autorka provedla kvalitativní výzkum
formou analýzy dat z rozhovorů s lidmi s duševním onemocněním, zpracování
výsledků analýzy dat je trojího druhu. Kvalitativní práce přináší čtyři jedinečné
vzorce vnímání domova.

Klíčová slova
Domov, bydlení, lidé s duševní poruchou, služby v oblasti bydlení,
komunitní přístup.

Summary
This diploma thesis is titled Home and people with mental disorders. The
author aims at several objectives; to scrutinize the phenomenon of home from
the point of view of some disciplines, to characterize housing in terms of social
politics, to describe social housing support services for people with mental
disorders, to find out how people who experienced a mental disorder and now
live in a leased accommodation, with their family or in a sheltered housing
perceive home, and to ascertain what is the minimal role of social support
services in creating home for people with mental disorders.
This thesis is divided into six chapters. In the theoretical part, in the first
four chapters, the notion of home is described from the point of view of
theology, philosophy, sociology and social work. The perception of home in
people with mental disorders is the topic of the fifth chapter, which bridges the
theoretical and the research part of the thesis. The sixth chapter presents the
author’s qualitative research analyses of interviews with people with social
disorders. Three kinds of outcome data processing were applied. The
qualitative work encompasses four unique patterns of perception of home.
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Úvod
„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“
(Christian Morgenstern)
Z výše uvedeného citátu můžeme vyvodit, že bydlet ještě neznamená mít
domov. Co tedy dělá domov domovem? Co pro člověka představuje?
Pro svou diplomovou práci jsem hledala téma, které mi bude něčím osobně
blízké a bude mi činit radost se mu hlouběji věnovat. Pět let se setkávám
a spolupracuji s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Působila
jsem jako asistentka terapeuta v sociální službě chráněné bydlení, nyní pracuji
jako vedoucí terapeutka chráněného pracoviště, v organizaci BONA, o.p.s.,
která usiluje o začleňování lidí s duševním onemocněním do společnosti.
S domovem a bydlením se pojí mnoho témat, která se objevují v našich
každodenních hovorech s uživateli během pracovní směny, při pracovních
konzultacích, ale i při individuálním rehabilitačním plánování. O danou oblast
sociální práce jsem se zajímala dlouhodobě během celého studia, bakalářskou
práci jsem věnovala tématu Komunitní péče v oblasti bydlení pro lidi
s duševním onemocněním.
V této diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na samotný fenomén
domova. Vycházela jsem z předporozumění, že domov a bydlení nejsou totéž.
Pojem domova a to, co si pod ním můžeme představit, je dle mého názoru
natolik rozmanité, že jen obtížně jej můžeme sevřít do jedné definice, kterou
bychom vymezili vše, co se v termínu skrývá.
Ráda bych se dozvěděla, jak je na fenomén domova nahlíženo různými
vědními obory. Neaspiruji na úplnost vymezení tohoto fenoménu z hlediska
jednotlivých oborů, ale ráda bych přednesla komplexní pohled na téma domova
a bydlení, ujasnila si, co domov znamená pro mne, a dozvěděla se, jak domov
a bydlení vnímají lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří žijí
v sociální službě chráněné bydlení a mimo tuto službu.
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Stanovila jsem si následující cíle:
1) Zmapovat fenomén domova z pohledu oborů
2) Vymezit pojem bydlení z hlediska sociální politiky a popsat sociální služby
v oblasti bydlení pro lidi s duševním onemocněním
3) Zjistit, jak vnímají domov a bydlení lidé se zkušeností s duševní nemocí
žijící v pronájmu či s rodinou a ve službě chráněné bydlení,
a dále zjistit, jaká je minimální možná role služeb v oblasti bydlení při
vytváření domova u lidí s duševním onemocněním
V teoretické části proto vymezím domov a bydlení z pohledu teologie,
filozofie, sociologie a psychologie, sociální práce a bytové politiky státu,
uvedu sociální služby pro podporu bydlení. V návaznosti na předchozí provedu
v praktické části kvalitativní výzkum formou analýzy dat z rozhovorů se čtyřmi
respondenty, kdy budu zjišťovat, jaké je vnímání domova a bydlení u lidí
s duševním onemocněním a jaká je minimální role sociálních služeb v oblasti
bydlení při vytváření domova.
Pro přehlednost textu v diplomové práci považuji za důležité zde zmínit dva
pojmy, které budu v textu užívat.
Lidé s duševní poruchou mohou být v roli pacienta, uživatele (klienta),
občana. Ve své práci je převážně budu uvádět jako lidi se zkušeností
s duševním onemocněním.
Budu také používat pojem služby v oblasti bydlení, kterými budu mít
na mysli sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení.
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1 DOMOV Z POHLEDU TEOLOGIE
Podle Hellingera (2009) patří domov k našemu osudu, jeho obraz je v naší
duši živý a my cítíme, že k němu patříme a on patří k nám. Domov představuje
naši sílu, můžeme se v něm nadechnout a cítit se volnými. Dojde-li k odříznutí
od domova, cítíme se cizí a slabší, vše nás táhne zpět domů. Domov je také
naším osudem, unikneme-li do ciziny, může se stát, že tím nenávratně domov
ztratíme a musíme hledat nový. Přijde-li do nové země skupina, která si
s sebou bere svůj starý domov a odmítá nový domov přijmout za svůj, zůstávají
členové této skupiny v cizině nadále cizinci. „Jeden domov máme také v nebi,
jak to odpovídá náboženství našeho domova.“ (Hellinger, 2009, s. 37)
Eminger (2010) uvádí dvojí krajnost, kterou je chápání domova ohroženo.
„Není to tak dávno, kdy byl lidský domov a dům v určitém smyslu
poznamenán dvojí krajností, a tedy i jistým nepochopením. Pro jedny se stal
místem absolutního bezpečí, jistoty a téměř jakési božskosti, mimo kterou už
žádná jiná neexistovala, a nebylo ji tudíž třeba ani hledat a ptát se po ní.“
(Eminger, 2010, s. 9) „Po tisíciletí budovaná a kultivovaná idea domova měla
vzít za své. Kolektivismus se chystal nahradit intimitu. Domov se tak stal
Olympem, cestou i cílem a nezřídkakdy absolutním smyslem a měřítkem
všeho.“ (Eminger, 2010, s. 9-10) „Pro druhé lidi byl pozemský domov
odedávna místem pouze dočasné, krátké a téměř nedůležité zastávky, přes
kterou se co nejrychleji spěchalo do míst domova nebeského, do Božího domu
– Bét-elu, který sliboval brzké zapomenutí na očistec pozemských roků,
z něhož se ve stavu nábožné exaltovanosti prchalo stůj co stůj a nejlépe hned.“
(Eminger, 2010, s. 10)
Eminger (2010, s. 22 - 23) je přesvědčen, že se „pomalu vytrácí starodávný
smysl (archetyp) domova, jak ho ještě prožívali, vytvářeli a smýšleli o něm
naši předkové. Proto má kupříkladu židovský bajit (dům a rod), řecký oikos
(dům, chrám, církev, rodina, potomstvo, rod a svět) a indická nábha (domov,
centrum, chrámová loď) v současné době někdy docela těžký úděl a čelí
nebezpečné vlně zapomenutí a vyvanutí.“
Ve Slovníku biblické teologie nenalezneme přímou definici domova, ale
trojí vymezení pojmu dům: symboliku domu Božího, dům lidských dětí
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a duchovní dům Otcův a jeho synů.(Fenasse, Lacan in Léon-Dufour a kol.,
2003)

1.1 Symbolika domu Božího
Symbolika domu Božího je vymezena ve třech významech – Dům Izraelův
a dům Davidův; kamenný dům a nebeský chrám; a příbytek Boha pokorných
srdcí. Bůh chce přebývat mezi lidmi, což se projevuje v povolání Abraháma,
který „odchází z otcovského domu i ze své země (Gn 12,1).“ Jako kočovníci
žijí i jeho potomci, dokud se Jákob a jeho synové neusadí v Egyptě. Bůh je
poté vyvádí z domu otroctví a uzavírá s nimi smlouvu. Oni a posléze
i potomstvo Jákobovo je nazýváno domem Izraelovým (např. Ex 40, 38).
Mojžíš je tím, kdo má trvale přístup k Božímu domu (Nu 12,7), vede lid do
zaslíbené země, která má být jako celek jeho domem a místem trvalého pobytu
pro jeho lid (např. Oz 8,1; Oz 9,15; 2 Sam 7,10). David chtěl postavit Bohu
dům z kamene, Bůh však chtěl naopak vystavět dům Davidovi k upevnění jeho
potomstva na trůně, stavba domu Hospodinova byla nakonec vyhrazena
Davidovu synu (2 Sam 7,11-16). Šalamoun vystaví pro jméno Hospodinovo
dům, ve kterém je jako symbol Boží přítomnosti uložena archa. Bůh však není
vázán na žádný dům (např. Jer 7,2-14; Ez 10,18; Ez 11,23). Proroctví o vylití
Ducha na dům Izraelův ukazuje pravý příbytek Hospodina (Ez 36,22-28; Ez
39,29), kterým není lidskou rukou vystavěný chrám, ale příbytek duchovní,
kterým se má stát dům Izraelův. Bůh varuje před formalismem a uzavřeností,
svůj transcendentní a věčný dům otevírá všem národům (např. Iz 56,5nn; Mk
11,17) Do tohoto příbytku člověka dovede Moudrost Boží, která vstoupila do
světa lidí, vystavila zde svůj příbytek, do něhož všechny zve (např. Př 9,1-6).
Ježíš Kristus je z domu Davidova, přišel se ujmout vlády nad domem
Jákobovým (Lk 1,27-33). Žil v domě své rodiny v Nazaretě, avšak prohlašoval,
že musí být u svého Otce, jehož domem je chrám (Jan 2,16). „V něm vystoupí
s mocí Syna, který je zde doma (Mk 11,17 par). Ví ovšem, že tento dům je
odsouzen ke zničení (13,1n par), a proto přistupuje ke stavbě nového domu,
totiž své církve (Mt 16,18; srv 1 Tm 3,15).“ (Fenasse, Lacan in Léon-Dufour
a kol., 2003, s. 97)
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1.2 Domov z cihel
„Člověk potřebuje k životu příhodné prostředí a střechu nad hlavou: rodinu
a dům, označované v hebrejštině jedním slovem beth (srv složená slova jako
Beth-el, dům Boží, Beth-lem, dům chleba nebo dům Lahhmův atd.).“ (Fenasse,
Lacan in Léon-Dufour a kol., 2003, s. 95-96)
„Jan Pavel II. neúnavně prosil a požadoval na společnostech, národech
a vládách „domov jako přirozené místo k rodinné existenci a jejímu růstu“.
(Eminger, 2010, s. 12)
„Člověk touží po domovu, po vlastním hnízdě, jak říká staré přísloví
(Př 27,8), po ochranném krovu pro své soukromí (Sir 29,211), ve vlastní zemi,
doma (Gn 30,25), kde se nachází otcovský dům, dědictví nezcizitelné (Mich
2,2) a přímo nedotknutelné (Ex 20, 17 par).“ (Fenasse, Lacan in Léon-Dufour
a kol., 2003, s. 96)
„Hlavní věc pro život je voda, chléb a oděv, i dům, který poskytuje
soukromí. Lepší je život chudáka pod vlastní dřevěnou střechou než vybrané
lahůdky u cizích lidí.“ (Sir 29,21-22) „Takové po staletí bylo a takové zůstává
přesvědčení mnoha Izraelitů.“ (Eminger, 2010, s. 59)
Ve Slovníku biblické teologie je také vymezeno, co dům upevňuje.
„Postavit dům neznamená tedy jen vystavět jeho zdi, ale založit rodinu a předat
novému pokolení náboženský základ spolu s příklady ctnostného života.“
(Fenasse, Lacan in Léon-Dufour a kol., 2003, s. 96)

1.3 Domov věčnosti
„Bůh se nespokojuje tím, že dává člověku hmotný dům a přirozenou rodinu,
ale chce jej uvést do svého vlastního domu, a to ne jako pouhého služebníka,
ale jako syna. Po období kdy přebýval sám uprostřed Izraele v chrámu, poslal
svého vlastního Syna, aby mu vystavěl duchovní příbytek ze živých kamenů,
otevřený všem lidem.“ (Fenasse, Lacan in Léon-Dufour a kol., 2003, s. 95-96)
Dějiny našeho světa budou uzavřeny soudem, a ten „začne od Božího domu,
tedy od Izraele.“ (Marek, 1999, s. 87) Po smrti se člověk „uloží vedle svých
otců v hrobě, věčném příbytku lidí (Gn 25,8; Žl 49,12-20, Kaz 12,5nn). Žije ale
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dále ve svém potomstvu, jako v příbytku, který Bůh staví svým přátelům (Žl
127).“ (Marek, 1999, s. 96)
Vyvolení pak budou naplněni eschatologickou radostí a ve svých domech
budou smět přebývat na věky (Iz 65,21nn).
Učedníci, kteří opustili své domovy, vyzývali lidi k následování Krista,
„jediné Cesty, která vede do domu Otcova, do kterého nás chce vést (Jan 14,26).“ (Fenasse, Lacan in Léon-Dufour a kol., 2003, s. 97)
Kristus je nad celým domem Otcovým, svou obětí nás předchází na cestě
tam. „Tento dům, vystavený Otcem, je duchovní, je nám na dosah;
ve skutečnosti jsme „my sami“ tímto domem, pokud si uchováme pevnou
naději (Žd 3,6).“ (Fenasse, Lacan in Léon-Dufour a kol., 2003, s. 97)
Představa „Boží rodiny“ či „Boží domácnosti“ (Ef 2, 19) odráží „funkci
křesťanského domu jako místa, kde se toto svědectví předávalo a hlásalo
(Sk 5,42, 1K 16,19), kde se vysluhovala Večeře Páně (Sk 2, 46), kde se
vyučovalo (Sk 20,20) atd., a to vše v naději stát se „spoluobčany svatých“.
(Průka, 2009, s. 38)
Nebeský příbytek bude hotov teprve ve chvíli, kdy do něho z této země
vstoupí každý z nás. Již nyní jsme Bohem vyzýváni ke spolupráci na této
stavbě, jejímž základním kamenem je Ježíš Kristus. „Celý dům je vystavěn ze
živých kamenů, to jest z věřících (1 Petr 2,4nn). Kristus nám zjednává přístup
k Otci, ale ne pouze jako hostům v jeho domě, nýbrž jako domácím (Ef 2,18
n).“ (Fenasse, Lacan in Léon-Dufour a kol., 2003, s. 97)
„Jedině odcházení vytvořilo domov, ze kterého už není třeba dezertovat
a stát se věčným tulákem očekávajícím znamení konce časů. Království mého
domova ve mně pochází ze stejného světa. Čím častěji a více jsem na cestě od
sebe ke druhému, tím více místa nechávám v sobě samém, které může být
vyplněno a navštíveno tichem, nadějí, vírou a také řádem. Otevírá se tak
jedinečná možnost, jak se stát svému bližnímu a sousedovi „solí země“
a „světlem světa“. Otevírá se tak jedinečná příležitost, jak mohu díky nalezení
„svého domova ve mně“ milovat bližního jako sebe sama. Ani méně, ani více.
Jako sebe sama, jako svůj domov.“ (Eminger, 2010, s. 29-30)
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1.4 Shrnutí teologického vymezení pojmu domov
„Jak židé, křesťané, tak muslimové věří, že i v „dočasném místě“ lidského
přebývání na této zemi kraluje a jedná milosrdný, odpouštějící a slitovný Bůh láska, před nímž není absolutně třeba utíkat do žádného koutu světa ani se
uzavírat v katakombách pěstěné nevědomosti a samoty.“ (Eminger, 2010, s. 11)
V souvislosti s vírou v Boha je pro člověka zásadní také vědomí přijetí, jež
vystihuje Crabb (1995, s. 19), když říká, že „jsem přijat takový, jaký jsem,
protože možnost mého přijetí vůbec nesouvisí s tím, jak to se mnou je dnes, jak
to se mnou bylo včera nebo jak to se mnou bude zítra. Závisí pouze na Ježíšově
dokonalosti.“
„Velmi mnoho křesťanské činnosti je motivováno touhou člověka získat
něčí ocenění a zajistit si tak přijetí. Všechna bolest a problémy, které
z takovéto motivace pramení, jsou ve světle učení o ospravedlnění vírou
zbytečné. Již jsem hoden přijetí. Nepotřebuji ničí souhlas. Bůh vyhlásil, že
jsem v pořádku.“ (Crabb, 1995, s. 19)
„Snad není na světě ani jeden člověk (a neměl by být), který by v hloubi
duše necítil zásadní spojitost mezi dvěma domovy: domovem z cihel
a domovem konce a nového začátku (věčnosti) ve chvíli, kdy se uzavírají dny
jeho vlastního života.“ (Eminger, 2010, s. 14) „Krása, bezpečí, radost, pokoj
a blaho pozemského domova slouží často jako věrná matrice domova
duchovního – nebeského a věčného.“ (Eminger, 2010, s. 14)
Eminger (2010) se táže, zda se vlastně nebojíme paměti našeho domova,
v jehož místech zůstává těžko smazatelná stopa naší mravní minulosti
a přítomnosti. Zda nedáváme raději přednost anonymitě volného prostoru
a nakrátko pronajatým domovům. „Kéž by nejen téma domova, ale domov sám
rozechvíval lidské vědomí o skutečně potřebných a nenahraditelných věcech,
vztazích a hodnotách, které bez něžné a laskavé každodenní péče nemohou
vůbec růst, v radosti být a v radosti také vrcholit a přinášet požehnané ovoce.
Je přitom pouze na nás samých, rozhodneme-li se postavit svůj domov
„na skále“, nebo „na písku“. Svoboda lidského jednání je i v tomto ohledu
naprosto nenahraditelná a žádoucí.“ (Eminger, 2010, s. 23-24)
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„Na cestě poznání mého vnitřního domova jde o odvahu přijmout dar
a milost, o rozmnožení hřiven a vědomí posvátnosti lidského života, v němž,
jak někteří lidé věří, už nepatříme sami sobě.“ (Eminger, 2010, s. 25)
V první kapitole bylo cílem nastínit téma domova z pohledu teologie.
S křesťanskou vírou v Boha se pojí víra ve vykoupení a v život věčný. Domov
může věřící člověk vnímat nejen jako domov na tomto světě, ale jako domov
u Boha v nebi. Může jej nalézt také ve společenství věřících, v církvi.
A konečně cítit se doma může všude tam, kde je ve spojení s Bohem. Jelikož se
v práci vztahuji k lidem s duševním onemocněním, považuji za důležité zmínit,
že je-li člověk věřící, může pro něho být důležité patřit do společenství
věřících, a to bez ohledu na to, zda má nebo nemá zkušenost s nějakým
duševním onemocněním. Zajímavé pro mne bylo setkání s

knězem

Mgr. MUDr. Jiřím Kordou, který organizuje setkávání společenství lidí
s duševním onemocněním v Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie
Královny míru v Praze 4. Smyslem tohoto otevřeného setkávání přitom není
izolovat věřící s duševním onemocněním od společenství ostatních věřících
farníků, ale nabídnout jim určité bezpečné zázemí. Sám kněz říká, že „na jedné
straně se lidé s duševním onemocněním nemají podporovat ve vytváření ghetta,
mají se zapojovat do společenského života. Ale na druhou stranu je důležité,
aby přeci jen měli nějaké místo, kam mohou přijít, kde jsou na tom ostatní
stejně a nikdo se na ně nebude dívat nechápavě.“ (Korda in Kašpar, Vaněk,
2013, s. 6-7) Osobně považuji za dobré, že takováto ojedinělá možnost
setkávání věřících v Praze existuje, na druhou stranu si myslím, že vzájemné
obohacování, které probíhá v různorodosti společenství, v němž člověk
poznává různé pohledy na svět a prožívání víry, může být mnohdy daleko
cennější.
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2 FENOMÉN DOMOVA Z POHLEDU FILOZOFIE
Cílem této kapitoly je popsat fenomén domova z pohledu několika filozofů.
Vzhledem ke složitosti tématu si kapitola neklade nárok na vystihnutí pojmu
zcela, účelem je spíše jen nastínit určitý pohled na domov, zmínit pojetí Jana
Patočky a Emmanuela Lévinase a souvislost domova a patření.

2.1 Vymezení pojmu fenomén domova
Domov je „to, co je člověku nanejvýš blízké, co obvykle vzbuzuje lásku
k vlasti (bytí samo), to, co od základu nese náš život. Dálava a cizota jsou
komplementem (doplňkem) domova a blízkosti.“ (Olšovský, 2011, s. 50)
Ve Slovníku filozofických pojmů současnosti nalezneme pojetí domova
jednotlivých osobností, např. J. A. Komenského, E. Blocha, G. W. F. Hegela.
J. A. Komenský hovořil o tom, že duchovní člověk má ve svém nitru vlastní
domov, přičemž se má snažit vytrvat v dobru. „F. Hölderlin spojoval přiblížení
se domovu (domovině) s návratem bohů, kdy se přibližujeme opět „ohni bytí“.
Na půdě domova se nalézá pravda, jíž lze naslouchat a vyjadřovat ji. Pravou
existenci lze s M. Heideggerem nalézt jen v určité domovině: zde člověk
vytváří své dějiny. Doma se máme šanci dostat do blízkosti původu, počátku,
k prameni radosti, k posvátnému (božskému), a to z myšlení bytí.“ (Olšovský,
2011, s. 50)
Bydlení vymezuje Martin Heidegger jako „stav svobodného pobývání na
zemi, jež je naplněno láskou a péčí o přírodu a druhé.“ (Olšovský, 2011, s. 27)
Heidegger říká, že „jestliže promyslíme slovo bydlet v dostatečné šíři
a bytostné hloubce, stane se pro nás pojmenováním toho, jak lidé na zemi, pod
klenbou nebes putují od zrození k smrti.“ (Heidegger, 2006, s. 157)
Heidegger se při rozboru díla Hörderlina zabývá samotným významem
toho, jak má básnicky bydlet každý člověk. Říká, že „na naše bydlení doléhá
bytová nouze. A i kdyby jí snad nebylo, je naše dnešní bydlení štváno prací,
těká ve spěchu za prospěchem a úspěchem.“ (Heidegger, 2006, s. 83) Slova
básníka však nepopisují stav dnešního bydlení, ale bydlení člověka.
„A zejména netvrdí, že bydlet znamená mít obydlí.“ (Heidegger, 2006, s. 85)
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Pro pochopení této básně musíme tedy upustit od klasické představy bydlení,
které znamená mít přístřeší. Nemůžeme jej chápat jako způsob chování
člověka, který pracuje ve městě, bydlí na venkově, cestuje a bydlí různě po
světě. Jde o samotnou existenci člověka. „Když mluví o bydlení Hörderlin, má
před očima základní rys lidského pobytu. A „básnění“ zahlédá ve vztahu
k tomuto bytostně pochopenému bydlení.“ (Heidegger, 2006, s. 85) Básnění je
„vlastní podstatou lidského pobývání. To, že je lidské pobývání ve svém
bytostném určení básnické, znamená, že se vztahuje ke svému základu, který je
mu darován, že se skrze nápovědu řeči dotýká rozsvětleného bytí.“(Kouba,
2006, s. 185) Lidé jsou často zahleděni do každodenních starostí, básník se
však vrhá do nebezpečí a odhaluje to, v čem jsou lidé sami bytostně doma, aniž
by to sami připouštěli. Odhalit to, v čem jsme bytostně doma. V Hördelinově
básni se básník vrací z ciziny k blízkým lidem a známým věcem a v nich
teprve musí svůj domov nalézt. „Aby se básník mohl skutečně vrátit domů,
musí nejprve poznat to, co je domovu nejvlastnější.“(Kouba, 2006, s. 185)
„Být u sebe samého, být v hlubokém klidu – to je to samé jako být doma.“
(Hogenová, 2008, s. 193) „Domov je zvláštní platnost „Dasein“, zvláštní platnost
pobytu. Pobyt doma nás otvírá jiným způsobem než pobyt mimo domov,
v zaměstnání či ve společenském spolupobývání.“ (Hogenová, 2008, s. 190)
Přičemž

pobyt

je

„(Patočkův

překlad

Heideggerova

Da-sein),

fenomenologický pojem pro lidské bytí, které je vždy „zde“, na světě a jemuž
na tomto „bytí ve světě“ (Husserl) bytostně záleží. Na rozdíl od pojmu
subjektu, který člověka staví proti světu jako (pasivnímu, pouze „rozlehlému“)
objektu, zdůrazňuje vzájemnou závislost lidské existence a světa, její
konečnost, bytostnou otevřenost a zájem.“ (Sokol, 1996, s. 341)
Abychom pochopili druhého, pronikli do jeho duše, je potřeba studovat
Dasein tohoto člověka. Nepodaří se nám to skrze vcítění či ztotožnění se
s druhým. „Vždy jde o soubytí s ním (Mitsein), jež je mostem k Dasein toho
druhého.“ (Hogenová, 2009, s. 52) Bytí toho druhého však poznáváme pouze
skrze naše vlastní bytí. Při popisování vlastností druhého je nutné mít na
paměti, že daný popis je prostoupen naším vlastním bytím, naším Dasein, které
je zastavené do teď a je vždy dějinné. (Hogenová, 2009)
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Fenoménem domova se zabýval Heidegger, Patočka a Lévinas v dimenzi
ontologické,

ontické

a

antropologické.

„Téma

domova

patří

k těm

neobjektivizovatelným, vzpírajícím se každému pokusu o popis a definici,
neboť domov není věcí ani předmětem, nýbrž fenoménem.“ (Pelcová in
Kružík, Novotný, 2006, s. 87).
„S domovem jsme důvěrně obeznámeni, je nám něčím blízkým, je základní
dimenzí našeho životního světa (J. Patočka).“ (Olšovský, 2011, s. 50)
Patočka (1992) hovoří o rozdílu mezi domovem a cizotou, který je vyjádřen
také prostorem a časem.
Stejně tak blízkost není jen prostorová, nýbrž i časová, je něčím jako čtvrtou
dimenzí času, kdy první tři dimenze tvoří přítomnost, minulost a budoucnost.
Domov je místem, kde se rozděluje a zároveň setkává dětství a dospělost,
mládí a stáří. „Domov je též setkáním muže a ženy. Muž přináší a žena
uchovává, je zde přítomna expandující budoucnost i opatrovaná minulost. Jen
tato komplementarita se stmeluje v přítomnost jako sou-časnost, shromažďuje
a vytváří onu čtvrtou dimenzi – blízkost, důvěrnost, jednotu jinak odděleného.
Jen tato komplementarita vytváří domov.“ (Pelcová in Kružík, Novotný, 2006,
s. 89)
Prostor domova nám otevírá prostory širší, neboť je místem setkání
generací, profesí, sousedů. Domov je horizontem, úhlem pohledu, z něhož
světu rozumíme. Je útočištěm, z něhož se nám svět otevírá. Diverzifikace
domova, kdy jej chápeme jako lidský fenomén, jako lidské vztahy zakotvené
do věcí, jako místo pobytu, jako prostředí, jako prostor intimity a útěchy
poukazuje k tomu, že „domov, stejně jako bezdomovost, je základním
způsobem existence.“ (Pelcová in Kružík, Novotný, 2006, s. 90)

2.2 Domov jako organismus, jádro světa a společenství dle
Patočky
Hogenová (2008, s. 185) vysvětluje Patočkovo pojetí domova jako
organismu, kdy domov „není žádná instituce, která by se mohla instalovat či
nikoli, ale že jde o něco, co se konstituuje pomalu v tisíci obměnách
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a podobách, co je přímo fenoménem vyrůstajícím z našeho nejbytostnějšího
základu. Domov vzniká zakládáním, nikoli založením.“
Dle Patočky (1992) je jádrem našeho světa právě domov, ve kterém se
cítíme bezpečně, kde není co objevovat a kde zároveň je každé naše očekávání
naplněno. Domov není pouze náš individuální, ale patří k němu také
společenství. Ve vnímání domova hraje roli míšení známého s neznámým,
vzdáleného s blízkým, a tak můžeme rozlišovat úzký rodinný domov, širší
domov společenských svazků, domov místní, obecní či národní.
O domově pojednává také Václav Havel. „K tomu, co moderní filozofové
nazývají „přirozeným světem“, patří i kategorie domova (Patočka ji analyzoval
už před válkou). Pro každého člověka je domov jednou ze základních
existenciálních zkušeností. To, co vnímá člověk jako svůj domov (ve
filozofickém slova smyslu), lze přirovnat k souboru soustředných kruhů,
v jejichž centru se ocitá naše „já“.“ (Havel, 1991, s. 18)
Zvláštním znakem domova je nenápadnost, se kterou se nám zde věci jeví,
protože zde víme, co si s nimi počít, nebo jak s nimi mohou počínat nebo
počínají druzí. Hranice našeho vzdálenějšího domova zanikají v cizím
a v dálavě. Pro dálavu je typické, že i když nemá ráz naprosté
neobeznámenosti, mohou pro nás být různé situace překvapivé, věci i lidé se
chovají jinak, než známe z našich domovů. (Patočka, 1992)
Patočka (1992) dále rozlišuje dálavu-cizotu na lidskou a mimolidskou,
mimolidskou pak na živou a neživou. Cizota lidská se váže na pochopení, proto
například zvenčí, intelektuálně chápeme svět exotického společenství, jsme
schopni s lidmi cítit a žít s nimi jejich životy, nepřestává se jednat o pochopení
cizího, neboť abychom jej mohli opravdu pochopit v celku, museli bychom se
odcizit našemu dosavadnímu způsobu života.

2.3 Domov a bydlení dle Lévinase
Lévinas (1997, s. 132) interpretuje bydlení jako „užívání jednoho „nástroje“
mezi jinými „nástroji“.“ Dům je zde tím, co k bydlení slouží. V systému účelů,
ve kterých je situován lidský život, zaujímá dům privilegované místo, protože
je podmínkou i začátkem lidské činnosti. „Člověk se nalézá na světě tak, jako
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by k němu přicházel z nějaké soukromé oblasti, z domova u sebe, do něhož se
v každém okamžiku může zase vrátit.“(Lévinas, 1997, s. 132) Do vnějšího
světa přichází tedy člověk ze své intimity a ta se posléze otevírá v domě
jakožto objektu. Dle Lévinase (1997, s. 133) „obydlí nemá své místo
v objektivním světě, nýbrž objektivní svět je situován ve vztahu k mému
obydlí.“ „Vědomí světa je vždy již vědomí skrze tento svět.“ (Lévinas, 1997,
s. 133) „Proti ambivalenci Dasein vrženého do světa staví Lévinas jako
nejpůvodnější lidskou touhu, radost, dobro, slast. Člověk participuje na světě,
participace má vždy formu odkazování k Jinému.“ (Pelcová in Kružík,
Novotný, 2006, s. 90)
Lidský život je podle Lévinase „především vyjádřením „touhy“, je to
„upřímnost“.“ (Pelcová in Kružík, Novotný, 2006, s. 91) Lévinas říká, že
dýcháme, abychom dýchali, jíme, abychom se najedli, a to vše neděláme proto,
abychom žili. To vše je život sám, proto žití jest upřímností. (Lévinas, 2009)
Považuje za falešné Heideggerovo vyjádření, že „dům je nástroj k bydlení“.
„Rozhodně nevystihuje to výjimečné místo, jež „doma“ hraje v životě člověka
patřícího k usedlé civilizaci.“ (Lévinas, 2009, s. 35-36)
Pelcová také uvádí rozdíl mezi vnímáním domova u Heideggera a Lévinase
v tom, že zatímco dle Heideggerova konceptu světa spojeného s vládnutím se
může doma cítit na cestě řidič nákladního vozu, Lévinas namítá, že řidič stroji
vládne a proto v něm nemůže být doma. Dle Lévinase není domov založen na
vládnutí, ale naopak na intimitě a štědrosti, kdy dostáváme více, než můžeme
dát. Naše prožívání domova je hrou inferiority a exteriority, kdy síly světa se
stávají našimi silami skrze prožitek. Domov má svoji tvář. (Pelcová in Kružík,
Novotný, 2006)
Hogenová (2000) říká, že našemu domovu chybí laskavost, kdy právě
vztahováním se k druhému nacházíme domov. Právě pohyb směřování
k druhému je tím, co domov zakládá. Lidé zoufale hledají domov, proto cestují a
hovoří o komunikaci, ale jde spíše o zakotvení. „Zdeněk Neubauer by asi v této
souvislosti promluvil o záměně mapy za teritorium, Sauntering – cestování
není ničím jiným než steskem po domově.“ (Hogenová, 2000)
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„Být zodpovědný v lévinasovském smyslu, tj. být zodpovědný za druhého
víc, než je on za mne znamená v naší úvaze – pečovat o domov.“ (Hogenová,
2000)

2.4 Fenomén domova v souvislosti s patřením
Domov je „to naše místo, které v celém širém světě je jen naše. A toto místo
můžeme sdílet s ostatními, kteří k nám patří.“ (Hogenová, 2008, s. 191)
„Základem domova je tedy „patření“ k místu, „patření“ k těm, co toto místo
s námi sdílejí.“( Hogenová, 2008, s. 191)
Původní smysl slovesa „legein“ vypovídá o jednoduché jednotě, která je
základem patření. Patření je tak blízké, že nemůže být předmětem vědecké
deskripce, nemůže být přesně měřeno. Domov se však nachází právě v této
neměřitelné blízkosti. (Hogenová, 2008)
Dle Patočky (1992) domov není podle naší okamžité pozice orientované
centrum. „Domov není tam, kde jsem právě já, nýbrž právě já sám mohu být
z domova vzdálen; domov je útočiště, místo, kam patřím více než kamkoli
jinam; více domovů nemůže být prožíváno zároveň s toutéž intenzitou. Je to ta
část univerza, která je nejvíce lidsky proniknuta.“ (Patočka, 1992, s. 86)
„Fenomén „patření“ je totiž jiným výrazem pro „logos bydlení“. Člověk bez
kořenů, který má svůj domov na kolečkách a projíždí celý život z místa na
místo, je v podstatě člověk ztracený.“ (Hogenová, 2008, s. 194)
Fenomén domova není předmětem či představou pevných hranic, proto se
vědecké zkoumání soustřeďuje na rodinu s jejími funkcemi, jež lze popsat.
(Hogenová, 2008)
„Domov se k nám vrací nalaďováním a většinou je třeba mnoho času k jeho
„návratu“. Stačí starý hudební motiv či jen běžně zahlédnutá podoba něčeho
starého, co je obtěžkáno tím podivným smutkem, jenž má v sobě něco
nevýslovně milého, co nás přijímá, ať jsme cokoliv.“ (Hogenová, 2008, s. 195)
Fenomén domova je „něco, co penetruje do všeho, co děláme. Domov je
něco, co se objevuje pak ve vztahu k ostatním, ve vztahu k nám samým, ve
vztahu k celému kosmu včetně naší polis. Tento fenomén dozrává jako dobré
a cenné víno. Dlouho! Právě toto bychom měli podporovat v našich úvahách o
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rodině. Patří sem věrnost, jež je věrností domovu. Nejde o věrnost v právním
smyslu, jde o věrnost Ideji, tomu co nás diriguje, tomu co nás otvírá!“
(Hogenová, 2008, s. 197) Pokud by dětem chyběl domov, nic by jim nezbylo.
V čekárnách psychoterapeutů je mnoho lidí, kteří mají rozbité domovy,
nevyznají se ve světě a nemohou ani vydržet sami se sebou. (Hogenová, 2008)
Kniha Babička od Boženy Němcové je knihou čistě o domově. Jeho
nejdůležitější význam spočívá v tom, že se „protrahuje v životním pohybu do
posledních chvil života daného člověka.“(Hogenová, 2008, s. 189) Těžko musí
být tomu, kdo nepoznal domov, ale zná jen náhradní rodinu, která dbala pouze
na funkce biologické rodiny. (Hogenová, 2008)
„Nejdůležitější na fenoménu domova je to, že doma jsme „přijati“.“
(Hogenová, 2008, s. 190) „Je velkým omylem chtít domov zachytit definicemi,
afikujícími jen ohraničené předměty. Domov není objekt, není ani představou –
je celkem, skrz který ustavujeme všechny své vztahy ke světu.“ (Hogenová,
2008, s. 194)
„Doma se proměňují fyzikální kategorie času i prostoru na „communio“
v původním slova smyslu. „Communio“ zde znamená „být přijat“ v laskavosti
a měkkosti.“ (Hogenová, 2008, s. 197) „Jen doma se „uvlastňuje prostor a čas
do jediného ohňového středu v celém vesmíru.“ (Hogenová, 2008, s. 197)
Bacherland (1990) se zmiňuje o tom, že rodný dům je do člověka vepsán
nejen skrze vzpomínky, ale i fyzicky. Jde o druh organických návyků, které
v nás zůstávají a vždy ožijí, vrátíme-li se do starého domu. Naše reflexy
například při vstupu do domu ožívají, nejde o zvyk, ale zvláštním spojení domu
s naším tělem, které nezapomíná.
Prožitek domova nás provází po celý život a je například odpovědí, proč
nemůžeme vyhodit staré věci, aniž bychom se s nimi nezbavili i části našeho
dětství nebo nerezignovali na vztahy k lidem, kteří pro nás dříve něco
znamenali. Pelcová (in Kružík, Novotný, 2006, s. 90) dále uvádí, že „domov
není jen tam, kde jsme fyzicky přítomni i my, i když často přestává být domov
domovem v okamžiku, kdy z něj někdo blízký odejde. Domov spíše znamená:
mít se kam vrátit, je spojen s důležitým pocitem, že tam na mne někdo čeká.“
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3 DOMOV Z POHLEDU SOCIOLOGIE
A PSYCHOLOGIE
Následující kapitola je zaměřena na pochopení domova ze sociologického
a psychologického pohledu. V úvodu jsou definovány základní pojmy, je
specifikován domov ve spojitosti s identitou. Část kapitoly věnuji také
teritorialitě, sounáležitosti, sociálnímu kapitálu, sociální síti a sociální opoře,
které s domovem souvisí.

3.1 Vymezení pojmů domov, dům, domácnost, bydlení
Pojem domova lze vykládat jako sociální konstrukt, který je historicky
i kulturně podmíněn. Je spojován s bydlištěm, rodinou, rodištěm, institucí.
(Laštovková, 2005)
Velký sociologický slovník vymezuje domov jako „více méně ucelený
obraz okruhu blízkých, známých lidí svázaných s hmotným prostředím, ve
kterém člověk delší dobu pobýval (s bytem, domem, krajinou), naplněný
pocitem sounáležitosti, zázemí, bezpečí.“ (Maříková, Petrusek, Vodáková,
1996, s. 219) Dle této definice je tedy domov spojován se třemi klíčovými
dimenzemi – tvoří ho tedy osoby, prostředí a emoce spojené s místem a lidmi.
Přičemž jako klíčový se jeví spojující prvek – pocit zázemí, bezpečí
a sounáležitosti.
Obdobně tak definice Jandourka (2007, s. 65) poukazuje na tyto klíčové
dimenze. Domov tvoří „souhrn bližních, se kterými jedinec strávil na jednom
místě delší období svého života, přičemž má k těmto lidem i místu hluboký
citový vztah.“
Domov je tedy samotným „vyjádřením emocionálního vztahu člověka
k jeho nejbližšímu světu, osvojením tohoto světa, jeho humanizací, intimizací.“
(Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219)
Samotnou potřebu domova, touhu a stesk po domově, rozměr domova
a velikost okruhu, který zahrnuje, vnímá každý z nás zcela subjektivně
a s jinou intenzitou. (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996)
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Duffková (2008) doplňuje, že domov je často vnímán jako nějaké místo,
jehož podstata i charakter může být chápána odlišně. Může být reálné ve
smyslu konkrétní lokality či konkrétní stavby, nebo jako místo imaginární, jako
symbol či hodnota.
Domov má tedy nespočet dimenzí, ve kterých je možné o něm hovořit. Ať
již v ideové rovině – domov jako vlast, přes širší prostory vymezené naší
kulturou – krajina, město jako domov, až po byt, rodinu, domácnost jako
domov. (Duffková, 2008) Obdobně poukazuje Jandourek (2007) na překrývání
pojmu domov s pojmy souvisejícími – jako je rodina, domácnost, obec, krajina
a vlast. Shodně také ve Velkém sociologickém slovníku najdeme, že domov
„lze chápat velice široce, často je spojován s pojmem vlast.“ (Maříková,
Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219)
Jako bezprostřední domov „je většinou vnímána domácnost, v níž člověk
žije, okruh jejích členů, její životní styl, vnitřní vztahy, atmosféra. K tomu
přistupují vazby na užší a širší sousedství, vesnici či městskou čtvrť, město,
kraj, zemi.“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219) V antropologickém
slovníku je domácnost definována jako „ekonomicky kooperující rezidenční
jednotka, velmi často (ne však výlučně) založená na příbuzenských vztazích.“
(Dohnalová in Malina a kol., 2009, s. 966)
Duffková (2008) se pokouší o rozlišení pojmů domov a dům, kdy říká, že
dům je vnímám především materiálně a racionálně, oproti tomu domov je
záležitostí spíše emocionální, kulturní a sociální, a je tvořen atmosférou, lidmi,
city, důvěrou, intimitou a blízkostí. Uznává však, že oba termíny je od sebe
těžké oddělit, splývají. Přesto si lidé častěji pod pojmem domov nepředstavují
pouze určitou stavbu či místnost, ale většina lidí má s tímto pojmem spojené
i určité pocity, vybaví si atmosféru, vnímá jej ve spojitosti s nějakými
předměty. Domov v sobě tedy propojuje emocionální, kulturní, sociální,
materiální složku a prostorové ukotvení.
Podobně můžeme vidět patrný rozdíl mezi tím, čím vším pro nás je nebo
může být domov a mezi tím, jak je popisováno bydlení. Ve Velkém
sociologickém slovníku je bydlení charakterizováno jako forma uspokojení
jedné ze základních potřeb člověka, kterou tvoří potřeba mít soukromí
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a přístřeší. Úroveň bydlení poukazuje na životní styl, sociální status členů
domácnosti, má spojitost s bytovou politikou a ekonomickou situaci ve
společnosti. (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996)

3.2 Domov a identita
Pojem domova nás provází již od narození. Zprvu se vyvíjí v rodině, do
domova se rodíme, jazyk a hodnoty rodiny v nás vytvářejí pocit domova.
Domov je také formován školou, která jeho okruh rozšiřuje a často vyvolává
konflikt s hodnotami rodinného domova. (Maříková, Petrusek, Vodáková,
1996) I když si člověk v dospělosti většinou vytváří nový vlastní domov,
zachovává si po celý život pocit původního domova „vázaného na rodinu, resp.
rodný dům, jeho okolí, rodnou obec, okolní krajinu.“ (Maříková, Petrusek,
Vodáková, 1996, s. 219)
Vytváření vlastního domova je formováno sociálními vlivy zvyklostí, tradic,
sociálních interakcí a získaného postavení. „Uplatňuje se přitom nápodoba,
přejímání vzorů, ale i snaha zvýraznit vlastní individualitu.“ (Maříková,
Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219)
Duffková (2008) je přesvědčena, že domov pro nás prvotně představuje
jistotu, obraz o něm máme převážně pozitivní, i kdyby naše zkušenosti byly
jiné. Naše identita je součástí našeho domova a zároveň je domov nedílnou
součástí naší identity. Domov často odkazuje na naši identitu, na naše blízké,
předchozí generace a na naše kořeny.
„Všechny vrstvy našeho domova, stejně jako celý náš přirozený svět, jsou
neodmyslitelnou součástí nás samých a neodmyslitelným prostředím naší
lidské sebeidentifikace; člověk zcela zbavený všech vrstev svého domova by
byl zcela zbaven sám sebe, svého lidství.“ (Havel, 1991, s. 19)

3.3 Jeden nebo více domovů
V intenzitě prožívání dočasných nebo náhradních domovů souhlasí
Duffková (2008) s Janem Patočkou v tom, že intenzita prožitku náhradního
domova je menší. Zároveň dle autorky nemusí být domov pro člověka pouze
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jeden jediný, druhý domov nemusí být zcela jiný než prvotní domov, naopak je
často výsledkem kompromisu mezi kulturou komunity, v níž žijeme a mezi
naší identitou

vycházející z původního

domova. Považuje za

velmi

zjednodušené tvrzení, že v jiném domově získáváme i novou identitu, nicméně
přiznává, že dlouhodobým pobytem se naše identita může dočasně nebo
částečně změnit. „Přestože základem naší identity je prvotní domov (ve
významu jak původního, rodičovského domova, tak našeho vlastního
samostatného domova), může být naše identita v průběhu našeho života jakoby
doplňována či aktualizována oněmi „jinými“ domovy. Nelze zapomínat, že do
svého

„druhého“,

„náhradního“

a

„dočasného“

domova

přinášíme

prostřednictvím své identity mnoho ze svého prvotního domova přinejmenším ve významu duchovním (své hodnoty, prožitky apod.), někdy
i v materiální podobě (obrázek, který přece „odjakživa“ visel nad naším
jídelním stolem).“ (Duffková, 2008, s. 4)
„Život v současné společnosti je spojen se zmenšující se vázaností na jedno
místo.“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219) Migrací získává člověk
více domovů a dříve silná vazba na místo již není vnímána tak osudově jako
dříve. Mnohdy při rozhodování o tom, kde bude člověk žít, nakonec nad
citovým vztahem k určité lokalitě převládnou sociální a ekonomické důvody.
Ve Velkém sociologickém slovníku se také dočteme, že se nemění pouze
význam místa, ale i význam společenského okolí, do kterého člověk vstupuje
jako do svého domova a jehož interakce vytváří samotný pocit domova.
(Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996)
„Poměrně vysoká míra prostorové mobility uvolňuje sousedské vztahy,
které hrají stále menší úlohu v životě člověka i ve vnímání domova.“
(Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219) Rozměr domova se tak „zužuje
na byt, rodinné příslušníky, malý okruh nejbližších známých.“ (Maříková,
Petrusek, Vodáková, 1996, s. 219)
Jandourek (2007) uvádí, že pro moderní společnost je charakteristickým
rysem rozmanitost, kdy často během života žijeme ve více domovech. Domov
„je tedy možno vytvářet a není vázán na nezaměnitelné místo a osoby.“
(Jandourek, 2007, s. 65)
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Duffková (2008) však říká, že lidé, kteří často střídají místa pobytu, mohou
nosit svůj domov ve svém srdci, mohou být sami sobě svým vlastním
domovem, což může značit samostatnost a zároveň i osamocení. O lidech, kteří
nejsou zakotveni v prostoru, však můžeme také říct, že jakýsi domov mají
všude, i když vlastně nikde. V čem tedy spočívá rozdíl mezi domem
a domovem? Byty, domy, místa bydliště můžeme během života měnit, ale
nemusí se tím měnit i náš domov. Dům není automaticky domovem, je nutné,
aby jej lidé zabydleli, otiskli do něj svoji identitu, cítili se v něm dobře,
pracovali na něm a vnesli do něho „ono příslovečné „je-ne-sais-quoi“ (cosinevím-přesně-co“), co ve skutečnosti vytváří domov“.(Duffková, 2008, s. 8)

3.4 Domov a teritorialita
Šíři vymezení domova můžeme názorně vidět v pojetí uváděné Václavem
Havlem. „Mým domovem je místnost, v níž nějaký čas žiji, na kterou jsem si
zvykl a kterou jsem tak říkajíc potáhl svým neviditelným povlakem.“ (Havel,
1991, s. 18) Pro Václava Havla byla určitým domovem i vězeňská cela. „Mým
domovem je dům, v němž žiji, obec či město, v nichž jsem se narodil nebo
v nichž pobývám, mým domovem je má rodina, svět mých přátel, společenské
a duchovní prostředí, v němž žiji, mé povolání, podnik či pracoviště. Mým
domovem je samozřejmě i země, v níž žiji, jazyk, jímž mluvím, duchovní
klima, které má moje země a které zpřítomňuje jazyk, jímž se v ní mluví.
Čeština, český druh vnímání světa, česká historická zkušenost, český druh
odvahy i zbabělosti, český humor – to všechno je neodmyslitelnou součástí této
vrstvy mého domova.“ (Havel, 1991, s. 18-19) Pro autora je domovem také
jeho státní příslušnost. „Mým domovem je posléze i Evropa a mé evropanství
i – nakonec – tato planeta a její současná civilizace a pochopitelně i celý tento
svět. Ale ani to není vše: mým domovem je mi samozřejmě i mé vzdělání, má
výchova, mé návyky, sociální prostředí, v němž žiji a k němuž se hlásím.“
(Havel, 1991, s. 19)
Laštovková (2005) říká, že v naší civilizaci je nutné vnímat dimenzi vztahu
mezi sociálním a přírodním prostředím, a proto domov je vlastně kombinací
teritoria a komunity. Domov je tvořen nejen dimenzí prostorovou a sociální,
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ale i časovou. „Je to místo, jehož přítomností žijeme a jehož budoucnost nám
leží na srdci (a většinou také místo, jehož minulosti a tradic si vážíme).“
„Každý člověk potřebuje soukromí a ochranu domova. Každý jej také
aktivně utváří vztahy s nejbližšími lidmi i symbolickými předměty, které
vyjadřují jeho vlastní identitu.“ (Hučín, 2003, s. 9)
Domov vytváří prostor, který člověk potřebuje k tomu, aby se mohl cítit
bezpečně. Pojetí domova jako místa bezpečí se objevuje již v osmi měsících
života dítěte. Domov patří podle Altmanovy typologie k primárním teritoriím,
přičemž se vyznačuje osobitostí konkrétního člověka. (in Hučín, 2003)
„Vyjadřuje jeho self-image i jeho self-identitu. Pro některé lidi je svázanost
vlastní identity s domovem tak důležitá, že jej jen s obtížemi opouštějí, neradi
cestují a potřebují se brzy vrátit domů právě proto, aby se znovu dotkli toho,
kdo jsou.“ (Hučín, 2003, s. 10)
Psychologové Samuel Gosling a Sei Jin Ko (in Hučín, 2003) přednesli
výsledky výzkumu, ve kterém zjišťovali souvislost uspořádání primárních
teritorií a osobnostních rysů jedince podle osobnostního modelu Big Five.
Posuzovali, jak na základě pozorování uspořádání ložnic a kanceláří lze
odhadnout osobnostní rysy lidí, kteří tyto prostory obývají. Výsledky výzkumu
nepotvrdily souvislost u emoční stability a přívětivosti. Prokázaly však shodu
mezi uspořádáním prostorů a osobnostními rysy v případě svědomitosti,
otevřenosti novým zkušenostem a do jisté míry také u extroverze.
„O člověku se můžeme hodně dozvědět pozorováním místa, v němž
přebývá. Prostředí, které kolem sebe člověk vytváří, je plné informací
o osobnosti jeho obyvatele, o jeho hodnotách a o jeho životním stylu.“ (Hučín,
2003, s. 10)
Přestože nás v určitém smyslu domov skrývá před světem, „není jen
soukromé teritorium, s nímž se obyvatelé identifikují a jemuž vtiskují svou
tvář. Jeho kvalita je spojena se vztahy k nejbližším lidem.“ (Hučín, 2003, s. 11)
Stejně jako výše Václav Havel (1991) popisuje jednotlivé příklady toho, co
pro něho znamená domov, také Oldřich Matoušek (2003) říká, že domov jsou
zvuky z hodin, zvuky ulice, sdílené ticho i rodinná čeština. „Domov k nám
mluví z každého kouta, z každé věci. Domov nás definuje, obtiskuje se do nás.
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Domov má nás, stejně jako my máme domov. Pro malé dítě je domov celý
svět, pro starého nebo těžce nemocného člověka také. Pro nás ostatní je
středem, okolo kterého opisujeme větší nebo menší křivky. Když je nám hej,
skoro ho nevnímáme. Když je ouvej, pevně se ho držíme. Domov mají všichni,
i bezdomovci.“ (Matoušek, 2003, s. 11)
Shodně se vyjadřuje i Hučín (2003, s. 11), když říká, že „pro dospělé je
i kus nábytku symbolem životní historie a vzpomínek nebo symbol sebe sama
či rodiny.“
3.4.1 Význam místa
„Člověk je jediným tvorem, který ve svém životě v každém přítomném
okamžiku směřuje od toho, co bylo, co prožil, a co se stává součástí jeho
identity, kamsi vpřed a přesahuje tak osobní čas a prostor. Odněkud přichází,
má svoje kořeny, které dávají jeho životu stabilitu, nebo mu tyto kořeny chybí
či jsou jen slabé, a pak může být ve svém základu oslaben.“ (Šturma in Heller,
Sobotková, Šturma, 2003, s. 7)
Sociální psychologie rozpracovává otázku teritorií u lidí, zabývá se
teritorialitou a osobním prostorem. S důrazem na teritoria v lidských
společnostech zkoumá otázky teritoriality kulturní antropologie. Konceptem
místa se zabývali také představitelé humánní geografie, kteří chápali
psychologické vztahy s místem jako stav bytí ve světě. V environmentální
psychologii je otázka místa spjata s množstvím analogických konceptů ze
sociální psychologie a humánní geografie. Je to například identita s místem,
vazba na místo, závislost na místě, zakořeněnost či identita s komunitou a pocit
komunity. Koncepty si všímají zejména otázky spojení, vztahů a vazeb na
určité místo nebo komunitu. (Naništová in Výrost, Slaměník, 1998)
Zakladatel evropské platformy environmentální psychologie David Canter
definoval koncept místa jako vzájemný vztah mezi aktivitami a představami,
který je lokalizován v daném fyzikálním prostoru. (in Naništová in Výrost,
Slaměník, 1998)
Většina odborníků z řad geografie, sociologie, psychologie a antropologie,
zabývající se sociálními významy místa a jeho významem pro člověka,
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vycházela z přesvědčení, že místo samo o sobě nemá žádný inherentní význam,
ale jen význam, který mu připisuje člověk. Pro sociology a antropology jsou
typické přístupy zdůrazňující zejména úlohu kultury a sociálních struktur,
psychologický pohled zdůrazňuje sociokulturní aspekt chování, kdy člověk zde
vystupuje jako sociální činitel při vytváření významu prostředí. Významným
poznatkem je, že veškeré události a aktivity v životě člověka jsou spojené
s konkrétním místem, přičemž láska k určitému místu tvoří část základních
lidských potřeb. (Naništová in Výrost, Slaměník, 1998)
Systematický metodologický a empirický přístup zabývající se termínem
vazby na místo začal teprve v posledních dvou dekádách 20. století. Novější
výzkumy např. I. Altmana a S. M. Lowa definují psychologické vztahy
s místem jako přetrvávající procesy schopné změny, které pomáhají vytvářet
a udržovat identitu v měnícím se prostředí. Koncept identity s místem
definovali H. M. Proshansky, A. K. Fabian a R. Kaminhoff, a to skrze osobní
identitu jedince ve vztahu k fyzikálnímu prostředí a vázanosti na geografické
místo, jako proces environmentální seberegulace a utváření kontinuity
vlastního self a jako výsledek silných emocionálních vztahů s daným místem.
Osobní vazba na místo nebo potřeba přináležet někam je atributem, který
individualizuje a obohacuje samotný význam místa. (in Naništová in Výrost,
Slaměník, 1998)
Vazba na místo je pojem interdisciplinární, často je definován jako
emocionální a kognitivní zkušenost či symbolický vztah formulovaný lidmi,
kteří určitému prostoru nebo části krajiny dávají kulturně podmíněné
emocionálně afektivní významy. (Naništová in Výrost, Slaměník, 1998)
Ucelenou definici vazby na místo přináší S. M. Low a I. Altman (in
Naništová in Výrost, Slaměník, 1998), kteří ji vymezují jako integrativní
koncept, který lze opsat pomocí jeho podstatných znaků, které tvoří: aktéři
(jedinec, skupina, národ), sociální vztahy (kulturní, individuální, skupinové),
vazba (praktická, afektivní, kognitivní), místo (které je jedinečné ve svojí míře
a podstatě) a hledisko časové (lineární a cyklické).
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3.4.2 Teritorialita a teritorium
Ve Velkém psychologickém slovníku nalezneme vymezení teritoriality
a teritoria. Teritorialita je „jeden z hlavních projevů agresivity při rozdělování
prostoru.“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 613)
Přičemž jako teritorium chápeme „území obývané jednotlivcem či skupinou
živočichů a agresivně hájené proti příslušníkům stejného druhu.“ (Hartl,
Hartlová, 2010, s. 613)
„V prostoru zaujímají lidé určité postoje, pozice, chování probíhá jako sled
určitých celků.“ (Fraňková, Klein, 1997, s. 69) Každý člověk má dispozice
k vymezování určitého území – teritorialitě. (Blažek, 2008)
Teritorialitu, která je více méně pevnou vazbou k určitému místu, mají lidé
společnou s ostatními živočichy. Podobně jako živočichové lidé obsazují určitá
území, která si hájí. (Sokol, 2004)
„Etologie jednoznačně ukazuje, že tendence k teritorialitě člověka má původ
v teritorialitě primátů, ale její konkrétní podoba je modifikována kulturně.
Pravidla a zvyklosti závisejí na ekologických podmínkách a liší se výrazně
mezi jednotlivými společnostmi.“ (Blažek, 2008, s. 95)
Významným je princip rozdělení teritorií, který tak či onak respektují
všechny společnosti, a který nám umožňuje předcházet konfliktům. Z tohoto
principu se rozvinula představa majetku a vlastnictví, bez kterých se dnes již
žádná společnost neobejde. Rozdíly tvoří míra chápání skupiny, co je společné
a co je rozdělené, a co na našem území dovolíme nebo nedovolíme cizím
jedincům. (Sokol, 2004)
„Charakteristická je také víceúrovňovost teritoriality, což platí tím více, čím
je společnost složitěji utvářená a čím je vyšší hustota osídlení. Existují tedy
respektovaná teritoria pro různé skupiny, počínaje rodinou přes obyvatele sídel
až po vymezení hranic státních útvarů.“ (Blažek, 2008, s. 95)
Shodně uvádí také Sokol (2004, s. 32), že „v současném světě se teritorialita
uskutečňuje hned na několika úrovních: jako „nedotknutelné“ území státu, jako
obecní nebo soukromý majetek a jako osobní soukromí rodiny, nebo dokonce
i jednotlivých jejích členů třeba v bytě, kam mu druzí „nelezou“.“
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„Velikost prostoru, kterou člověk potřebuje k existenci a ke komunikaci
s lidmi, má své zákonitosti. Mluvíme o prostorovém nebo teritoriálním
chování. Chování v prostoru závisí na sociální situaci a významu, který
vyplývá z motivace zúčastněných osob.“(Fraňková, Klein, 1997, s. 69)
Teritoriální chování je ve Velkém psychologickém slovníku definováno
jako „vyznačení a hájení vlastního území, u zvířat pachem, zvuky
a výhružnými postoji; u člověka příkladem oplocení pozemku.“ (Hartl,
Hartlová, 2010, s. 207)
Teritorium u člověka můžeme rozdělit na dva typy. První typ je tvořen
oficiálním aktem, kdy si člověk své teritorium ohraničí a upozorňuje své okolí
o tom, kde je jeho soukromý majetek. Druhý typ teritoria je charakteristický
tím, že se udržuje nepsanými dohodami, vzniká spontánně. (Fraňková, Klein,
1997)
Teritorialita se u člověka vyvíjí již od dětství. „Teritoriální chování nemusí
mít vždy sociální charakter: člověk si chrání svůj domov před přírodními vlivy,
označuje si pozemek, který je schopen obdělávat. Do teritoria lze zahrnout
i prostor, který není jeho osobním vlastnictvím, ale ve kterém chodí na
procházky, zajímá ho jeho stav, úprava, čistota.“ (Fraňková, Klein, 1997, s. 7071)
3.4.3 Dočasný životní prostor
Při obsazování určitého teritoria je chování člověka ovlivněno také tím, zda
se jedná o trvalé či dočasné teritorium. V novém prostředí se člověk často
chová obezřetně, zkoumá vlastnosti nového prostředí. (Fraňková, Klein, 1997)
„Člověk si dělá nároky i na prostor, který není jeho stálým vlastnictvím.
Teritoriem se může stát i krátkodobě používaný prostor, jehož rozloha se mění
v závislosti na typu činnosti a sociální situaci. Teritorium se může stát zdrojem
konfliktů nebo averzí. Nelze vyloučit ani vznik neurotických obtíží nebo jejich
prohloubení při déletrvající nemožnosti realizovat určitou formu teritoriálního
jednání.“ (Fraňková, Klein, 1997, s. 74)
„K životnímu stylu člověka patří prostor, ve kterém žije po delší dobu.
Venkovští lidé mají stísněný pocit při přestěhování do velkého města
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s množstvím ulic a s velkým počtem cizích lidí. Naopak obyvatelé velkoměst
mohou mít problémy s adaptací na volný, otevřený prostor.“ (Fraňková, Klein,
1997, s. 73)
Podobně starší lidé, umístění do domova pro seniory „ve „zdravém“
prostředí lesních samot, nebo do velkých, starých zámků, mohou špatně snášet
násilné vytržení z přirozené sociální situace a teritoria, ve kterém žili po celý
život.“ (Fraňková, Klein, 1997, s. 73)

3.5 Sounáležitost a patření
Každý člověk má potřebu někam patřit, ať už je to z hlediska místa nebo
z hlediska mezilidských vztahů. Význam potřeby patření a sounáležitosti se
pokusím vysvětlit v následujících podkapitolách.
3.5.1 Potřeba místa
Autoři psychomotorické terapie Albert Pesso a Diana Boyden (in Lucká,
Kobrle in Vodáčková a kol., 2002, s. 469) přináší souhrnný vývojový model,
ve kterém se sleduje souvislost traumatizace či dlouhodobě těžké situace a
uspokojování či neuspokojování pěti vývojových potřeb. Ty tvoří potřeba
místa, podpory, bezpečí, péče a limitu. Prvotním místem je děloha, která tuto
potřebu zcela naplňuje, neboť je naším bezpečným místem. „Po celé dětství
k nám přichází mnoho dojmů, které ovlivňují náš pocit, že někam patříme, že
máme své místo a že toto místo je buď příjemné, voňavé, klidné a tělesně
pohodlné, nebo hlučné, neklidné, neuspořádané, nepohodlné. Střádáme dojmy
z toho, jaké máme místo v náručí rodičů, místo v rodině, mezi sourozenci,
v komunitě.“ (Lucká, Kobrle in Vodáčková a kol., 2002, s. 469)
Havránková (in Matoušek a kol., 2013, s. 92) říká, že „člověk potřebuje
zažít jistotu, jako by byl doslova uvnitř bezpečného místa, kde cítí, že je
milován a vítán.“ Tím místem je děloha matky, náruč a srdce rodičů.
K uspokojení této potřeby je nutné vědomí, že rodiče nás mají ve svých
myslích, že o nás mají nějaké představy. „Po zvnitřnění zážitků s rodiči je
člověk doma uvnitř vlastního těla, cítí se doma ve své vlastní mysli a může se
cítit doma kdekoli na světě. Má své místo na světě, v životě, v rodině, v srdcích

33

blízkých, v zaměstnání, je doma v tom, co dělá a co žije.“ (Havránková in
Matoušek a kol., 2013, s. 92)
Má-li člověk tuto potřebu uspokojenou, je schopen se lépe adaptovat ve
svém prostředí, daří se mu lépe najít své místo mezi přáteli a po boku partnera.
Do života si nese důležité přesvědčení o tom, že svět je dobré místo pro život,
a tedy i dobré místo pro něj samotného. To vše posiluje dovednost nalézt
a udržet si místo ve smyslu práce i schopnosti vytvořit vhodné místo pro
budoucí generaci. (Lucká, Kobrle in Vodáčková a kol., 2002)
Lucká, Kobrle (in Vodáčková a kol., 2002) uvádějí, že neuspokojení této
potřeby může být způsobeno mnohým, od neschopnosti rodiny tyto hodnoty
naplnit, až po hospitalizace a pobyty v různých zařízeních. U lidí s postižením
nebo u osob pocházejících z minorit se můžeme setkat s pocitem nevítanosti,
kdy je člověk přesvědčen, že zde pro něho není místo. „Někteří lidé trpí pocity,
že na tento svět jaksi nepatří a že jinde by mohlo být lépe. To je někdy na dně
sebevražedných úvah. Obava ze ztráty místa nebo zážitek ztráty se často podílí
na vzniku krize.“ (Lucká, Kobrle in Vodáčková a kol., 2002, s. 470)
Nemá-li člověk onen zážitek místa, je člověkem bez kořenů, jenž se ptá,
kam vlastně patří a kde je jeho doma. „Pokud není v okolí zdroj pocitu místa
(vztahy, místo mezi lidmi), vydává se takový člověk rychle a prudce směrem
k mimozemským hodnotám, k Bohu, protože to je jediné místo, kde může být
doma.“ (Vrtbovská in Pesso, Boyden-Pesso, Vrtbovská, 2008, s. 70) Případně
hledá vysvobození ve smrti a možném životě po ní, člověk se chce „cítit doma
a chce mít pocit, že ho někdo chce a přijme, i kdyby to měla být náruč smrti.“
(Vrtbovská in Pesso, Boyden-Pesso, Vrtbovská, 2008, s. 70)
Lucká, Kobrle (in Vodáčková a kol., 2002, s. 470) také doporučují, že při
poskytování krizové intervence by měl mít pomáhající pracovník „na mysli, že
tělo je také vlastně místo, ve kterém „bydlíme“, vše, co uleví tělesnému
strádání, může výrazně pomoci.“
Havránková (in Matoušek a kol., 2013) uvádí, že deficit této potřeby
u klienta se může projevit například v přecitlivělosti na změnu místnosti, při
nedodržení času schůzky se sociálním pracovníkem, ve větší ochraně svých
osobních věcí nebo v žárlivosti na sociálního pracovníka. „Klient chce ujištění,
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že je vítán a není na obtíž. Klientovi stačí dát najevo, že je tady dobře, na
správném místě a je přijímán.“ (Havránková in Matoušek a kol., 2013, s. 93)
3.5.2 Potřeba patřit, přináležet
Patření se týká „vymezení občanství jako „dojmu, že jsem někde doma“
a mám tam svobodu práv a povinností, nikoli občanství pouze jako výrazu práv
(občanských, politických a sociálních). Někteří autoři dělí patření na
„psychické“ a „politické“, jiní ho vyjímají z oblasti sociální opory jako
sousedící koncept.“ (Baštecká in Baštecká, Mach, Goldmann a spol., 2014)
Pocit patření definovala v roce 1992 Bonnie M. K. Hagertyová jako prožitek
toho, že „se člověk v prostředí nebo systému osobně angažuje a je do něj
začleněn (zavzat).“ (McLarenová in Baštecká in Baštecká, Mach, Goldmann
a spol., 2014)
Podle Haggertyové je tedy o vnímání zkušenosti, že je člověk součástí
svého prostředí, zároveň však musí mít člověk předpoklady, které tvoří
energie, zájem a potenciál vybudovat si tento pocit. Pakliže má tyto
předpoklady, tak se musí cítit ve společnosti potřebný a doceněný. Na tomto
základě si může připadat, že do společnosti patří. (in McLaren, Gomez, Bailey,
Van der Horst, 2007, s. 90) 1
Potřeba místa, potřeba někam a především k někomu patřit, přináležet je pro
člověka základní potřebou. Přičemž právě potřeba místa představuje podle
Pessa (in Baštecká in Baštecká a kol., 2005) místo v něčím srdci.
Pilgrim (in Baštecká in Baštecká a kol., 2005) uvádí, že v případě nějaké
traumatizující události může být v člověku narušeno základní přesvědčení
o sobě a světě, a to v oblasti bezpečí, intimity, důvěry, vlivu a úcty.
Erich Fromm (in Mikšík, 2007, s. 110) byl přesvědčen, že „podstata lidské
existence je dnes příznačná osamělostí, izolovaností a odcizením a lidé se
dostali do bolestného dilematu: k osvobození od rigidního sociálního,
ekonomického a náboženského nátlaku dochází za cenu poklesu bezpečí
a smyslu pro sounáležitost (náležet někam). Lidé potřebují mít moc nad svým
1

Vlastní překlad
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životem a možnost jeho volby, ale současně potřebují cítit se spojeni a blízcí
s jinými lidmi.“
„Dnes potřebujeme vycházet z dynamiky dvou základních potřeb našeho žití
– či snad základních sklonů nebo tahů – z potřeby začlenění v obecně sdíleném
a z potřeby vyčlenění v osobitě zvláštním. Obojí poznamenává naši běžnou
zkušenost. Jsme lidé zranitelní a ve vědomí své zranitelnosti nejistí. Hledáme –
tedy cítíme se taženi, tíhneme a táhneme – k ujištění ve společenství bližních.
Zároveň žijeme s vědomím a výzvou své svobody.“ (Kohák, 2010, s. 349)
„Poněkud poeticky bychom mohli říci, že člověk se stává plně člověkem jen
v zapojení do celku – a se stejným oprávněním se stává plně člověkem jen ve
vyčlenění své zvláštnosti.“ (Kohák, 2010, s. 349-350)
„Člověk potřebuje společenství svých bližních.“ (Kohák, 2010, s. 350) Lidé
mohou nacházet životní naplnění „i na nejnižší spotřební úrovni, pokud žijí
s přesvědčením, že svým žitím konají něco důležitého, a pokud to uznávají
i bližní, na nichž jim záleží.“ (Kohák, 2010, s. 351)
Podle Sokola (2004) jsme závislí na společenské organizaci a spolupráci,
zdokonalování lidských technik přizpůsobování se prostředí a způsobů života
je zejména výsledkem skupinové soudržnosti a komunikace. „Proto lidé tak
často mluví o počasí, o sousedech, o drahotě, zkrátka „o ničem“. Ne že by to
ten druhý nevěděl, ale lidé si tím dávají najevo, že k sobě patří a mohou se na
sebe také spolehnout.“ (Sokol, 2004, s. 33)
3.5.3 Význam patření v souvislosti s kvalitou života
Potřeba někam patřit souvisí s kvalitou života. Ta se dotýká pochopení
lidské existence, samotného bytí a zahrnuje hledání těchto klíčových faktorů
bytí a sebepochopení. Potřeba patřit je například uvedena jako jedna z hlavních
domén v modelu kvality života, který vyvinulo Centrum pro podporu zdraví při
Univerzitě Toronto v Kanadě. Daný model vychází z holistického pojetí
kvality života. „Skutečná kvalita života u konkrétního jedince je určena
osobním významem jednotlivých domén a rozsahem, v jakém u něj dochází
k jejich naplňování v reálném životě. Zdůrazňovány jsou možnosti, příležitostí
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a omezení, které každý člověk ve svém životě má a tyto jsou odrazem interakce
mezi ním a prostředím.“ (Svobodová, 2006)
Model kvality života při Univerzitě Toronto:
BÝT (BEING) – osobní charakteristiky člověka
Fyzické bytí

Zdraví, hygiena, výživa, pohyb, odívání, celkový vzhled

Psychologické bytí

Psychologické zdraví, vnímání, cítění, sebeúcta, sebekontrola

Spirituální bytí

Osobní hodnoty, přesvědčení, víra

PATŘIT NĚKAM (BELONGING) - spojení s konkrétním prostředím
Fyzické napojení

Domov, škola, pracoviště, sousedství, komunita

Sociální napojení

Rodina, přátelé, spolupracovníci, sousedé (užší napojení)

Komunitní napojení

Pracovní příležitosti, odpovídající finanční příjmy, zdravotní
a sociální služby, vzdělávací, rekreační možnosti a příležitosti,
společenské aktivity (širší napojení)

REALIZOVAT SE (BECOMING) – dosahování osobních cílů; naděje a aspirace
Praktická realizace

Domácí aktivity, placená práce, školní a zájmové aktivity, péče
o zdraví, sociální začleňování

Volnočasové realizace

Relaxační aktivity podporující redukci stresu

Růstová realizace

Aktivity podporující zachování a rozvoj znalostí a dovedností,
adaptace na změny

(Zdroj: The quality of life model, University Toronto, Canada in Svobodová,
2006)
Koncept kvality života zahrnuje zkoumání materiálních, sociálních,
duchovních, psychologických podmínek pro zdravý a spokojený život člověka,
zahrnuje vnější podmínky i vnitřní rozměry člověka, zabývá se objektivními
aspekty života i jeho subjektivním vnímáním daného jedince. Kvalita života
má tedy dva rozměry, přičemž v objektivním rozměru si všímáme podmínek
života včetně prostředí, které kvalitu života ovlivňuje. Subjektivní vnímání je
určováno celkovou spokojeností se životem. (Svobodová, 2006)
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3.5.4 Komunita a patření
Komunita bývá velmi často definována prostřednictvím místa, kde lidé žijí
společně v určité lokalitě; prostřednictvím určité identity, kdy lidé sdílí stejné
problémy či okolnosti; a dále skrze společně sdílené cíle či zájmy. (Reed in
Váně, 2012)
Brint (in Váně, 2012) rozlišuje sedm forem interakcí, kdy pět z nich lze
chápat jako určitou formu společenství. Tvoří je malá místní (geograficky
lokalizovaná) společenství se vztahy na úrovni sousedství; uskupení na bází
místní sítě přátel na základě aktivit či kulturní přináležitosti; komuny;
společenství na základě volby společné činnosti či na základě hodnot; jedinci
geograficky vzdáleni, kteří jsou spojeni společnou činností či kulturní
sounáležitostí; virtuální a také imaginární komunity.
„Skupiny, kam patří i různé podoby rodiny, kolektiv školní třídy, pracovní
tým atp., umožňují člověku někam patřit, vytvářejí základní jistotu „to jsou
naši“, těch se nebojím a může je žádat o laskavost nebo o ochranu. U komunity
jde z evolučního hlediska o obec (společenství, množinu) zhruba dvou set
osob, které tvoří naši základní sociální síť; v původních společenstvích jde
o síť vnímanou jako příbuzenskou (ačkoli panuje shoda, že „společenská“
příbuznost nemá s biologickou příbuzností mnoho společného).“ (Barrettová,
Dunbar, Lycett in Baštecká in Baštecká a kol., 2013, s. 87)
Komunitu lze chápat „jako obec nebo společenství, případně sousedství.“
(Baštecká in Baštecká, Mach, Goldmann, 2014).
„Běžné občanství a s ním související začlenění (to jsou „naši“, „moji lidé“)
si člověk vesměs neuvědomuje, dokud není zpochybněno (např. tím, že se
stane migrantem). „Cizinectví“ je pro obce výzvou: jak uchovat identitu
komunity při rozmanitosti jejích členů? Skutečnost, že „patření“ není
záležitostí „společné krve“ (pokrevních vazeb), dává naději. Jako rozhodující
se jeví začleňování do komunity a jejích hodnot včetně způsobů začleňování.
Občanství vázané na místo (lokální komunita) má svá omezení.“ (Baštecká in
Baštecká a kol., 2013, s. 88)
Musil (1971, s. 194) uvádí, že „způsob bydlení a jeho změny modifikují
některé stránky lidského chování a interakce mezi jednotlivci.“ Musil (1971,
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s. 287) také říká, že pouhá fyzická blízkost nemůže „vést k vzniku hlubších
vztahů mezi lidmi. Je pouze podmínkou vzniku několika stejně možných
reakcí: přátelství, dobrých sousedských vztahů, nevraživosti, ale i vzájemné
agresivity. Záleží totiž na tom, kdo bydlí v sousedství, k jaké sociální vrstvě
patří, jaké má zájmy, povolání, životní hodnoty.“
Podle Coulshed a Orme (in Příhodová, 2004) lze tedy za komunitu označit
určitou místní lokalitu, nicméně pro naplnění pojmu komunita je podmínkou
právě sdílení vztahů, pocit loajality a fungující lokální sociální síť.
Baštecká (in Baštecká a kol., 2013, s. 87) dále shrnuje, že „jednotkou přežití
pro člověka není jedinec, nýbrž (v různých obdobích vývoje různé) skupiny
„jeho lidí“, kteří jsou pro něj zdrojem sociální opory.“ Funkční mezilidské sítě
jsou rozhodující v tom, že „mohou navodit v člověku dojem, že někam patří, že
je přijímán.“ (Baštecká in Baštecká a kol., 2013, s. 276)
Vzájemná podpora mezi členy a pocit sounáležitosti jsou základními
ctnostmi nutnými pro fungování komunity. (Váně, 2012)
K pocitu sounáležitosti jako významnému znaku komunity se vyjadřuje
Bauman (in Příhodová, 2004, s. 44-45) když uvádí, že „pocit komunity, vlastní
skupiny, kde je člověk rád, která je jeho pravým domovem a jejíž hranice je
třeba uhájit za každou cenu – zrovna jako svůj domov. Zde, uvnitř, mohou být
sice věci někdy složité, nakonec se ale vždy najde řešení. Lidé mi mohou
připadat hrubí a sobečtí, v případě nouze však mohu počítat s jejich pomocí.
A co je hlavní, člověk jim rozumí a může si být jist, že i oni rozumějí jemu.
Zkrátka a dobře, člověk má uklidňující pocit bezpečí, a kdyby se mělo objevit
nějaké ohrožení, bude dozajista včas rozpoznáno. „My“ pak spojíme svoje síly
a vypořádáme se s ním.“

3.6 Sociální kapitál
„Důraz na vyšší celky obsahuje širší pojem sociální kapitál jako zastřešující
označení pro sociální sítě, vztahy, důvěru a moc; vyjadřuje propojení lidí uvnitř
společenských skupin i mezi skupinami a například vládou.“ (Baštecká in
Baštecká, Mach, Goldmann a spol., 2014)
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„V nejširším slova smyslu je sociální kapitál výsledkem kolektivních,
sociálně dohodnutých vazeb a vztahů a z nich plynoucích norem a hodnot lidí.“
(Janečková in Payne a kol., 2005, s. 327) Ve Velkém sociologickém slovníku
je sociální kapitál vymezen jako souhrn veškerých sociálních kontaktů,
„kterých může jedinec využít ke svému prospěchu hmotnému nebo
nehmotnému (např. služby, zvýšení prestiže).“ (Jandourek, 2007, s. 119) „Je to
bohatství styků a známostí, které mohou být užitečné.“ (Maříková, Petrusek,
Vodáková, 1996, s. 475)
Pojem zavedl sociolog a antropolog Pierre Bourdieua (in Janečková in
Payne a kol., 2005, s. 329-330), v jehož pojetí je sociální kapitál „zdrojem,
který jeho držitelům umožňuje naplňovat snadněji jejich potřeby, cíle a zájmy
a získávat tak výhodnější postavení v sociálním prostoru.“
Podle Bourdieua (in Šubrt, Balon, 2010) je sociální kapitál založen na
využívání trvalé sítě vztahů, které stojí na vzájemné známosti či uznávání, a ke
kterým se člověk může uchýlit ve chvíli, kdy potřebuje podporu jednotlivců
nebo i skupin.
Svůj sociální kapitál lidé rozšiřují tím, že aktivně vyhledávají a vytvářejí
kontakty s lidmi, kteří již sociálním, hmotným nebo finančním kapitálem
disponují. Probíhá mezi nimi sociální směna, při které vytvářejí různé spolky,
své kontakty tak upevňují. (Jandourek, 2007) Objem kapitálu daného jedince
spočívá tedy ve velikosti sítě kontaktů a ve velikosti ekonomického,
symbolického a kulturního kapitálu všech, kteří jeho síť tvoří. Držitelé
sociálního kapitálu získávají profit v čistě hmotné podobě, v podobě služeb
a protislužeb a zároveň v symbolické podobě, protože spočívá také v prestiži
spojené s užitečnými kontakty na vyhledávané osoby. (Maříková, Petrusek,
Vodáková, 1996)
„Implikuje hodnoty sdílené identity, vzájemné důvěry a pomoci jednoho
druhému, a týká se tedy podstaty lidské společnosti.“ (Janečková in Payne
a kol., 2005, s. 327) Zároveň „je tím, co umožňuje existenci občanské
společnosti.“ (Jandourek, 2007, s. 119)
Téma sociálního kapitálu se vyskytuje také v pracích politologa Roberta
Putmana a Richarda Wilkinsona. Sociální kapitál je vnímán jako sociálně
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projektivní faktor z hlediska zdraví jednotlivce i celé společnosti, proto jeho
nedostatek, společně s nedostatkem vnitřní soudržnosti, vzájemnosti, pocitu
bezmocnosti a sociální nespravedlnosti, patří do sociálně-rizikových faktorů.
(Janečková in Payne a kol., 2005)
Sociální kapitál je chápán ze tří hledisek jeho funkcí. Za prvé jako vertikální
„zdroj spojený s příslušností k určité sociální skupině a determinanta umístění
jedince v sociálním prostoru (linking social capital).“ (Janečková in Payne
a kol., 2005, s. 328).
Za druhé se rozlišuje horizontální „přemosťující (briding) sociální kapitál,
který se týká spolupráce a propojení lidí z různých oblastí života a je cennější
než vymezující (bonding) sociální kapitál.“ (Janečková in Payne a kol., 2005,
s. 330)
Rozdíl mezi funkcemi spočívá v tom, že propojovací „vertikální sociální
kapitál představuje jednak „normy respektu“, jednak „vztahové sítě důvěry
mezi

lidmi,

kteří

interagují

napříč

vyjádřenými,

formálními

nebo

institucionalizovanými společenskými gradienty moci nebo autority“ (např.
občan jedná se zastupiteli). Horizontální sociální kapitál se dělí na sbližovací
(bonding), který představuje vztahy mezi sociodemograficky podobnými členy
sítě, a přemosťovací (bridging), do něhož

spadají vztahy respektu

a vzájemnosti mezi lidmi různícími se.“ (Blakely, Ivoryová in Baštecká in
Baštecká, Mach, Goldmann a spol., 2014)
Janečková (in Payne a kol., 2005) chápe sociální kapitál jako jemnější
formu veřejného dobra, protože se projevuje občanskou angažovaností a je
zacílen spíše na celkovou prosperitu než individuální dobro. Odkazuje se na
Putmana, který jej nevnímal jako individuální zdroj, ale jako zdroj kolektivní.
Funkce přemostění mezi různými sektory společenského života umožňuje
efektivní spolupráci a prosazování společných cílů.
Putman (in Kirmayer in Baštecká in Baštecká, Mach, Goldmann a spol.,
2014) vymezil pět charakteristik sociálního kapitálu, které tvoří: „komunitní
sítě – počet a hustota dobrovolnických, státních a osobních sítí; občanská
angažovanost – účast na věcech a využívání občanských sítí; místní občanská
identita – pocit patření, solidarity a rovnosti vůči ostatním členům komunity;
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vzájemnost a normy spolupráce – vnímání závazku pomáhat druhým spolu
s důvěrou, že pomoc bude vzájemná; důvěra ve společenství.“
Koncem 90. let se začíná věnovat pozornost vztahu mezi sociálním
kapitálem a zdravím. Lze říci, že „čím vyšší sociální status, tím více má člověk
sociálních, psychologických i ekonomických zdrojů (sociální kapitál) ke
zvládání sociálních rizik.“ (Janečková in Payne a kol., 2005, s. 334)
Přesto ze společenství, splňujícího výše uvedené charakteristiky sociálního
kapitálu, mohou podle Putmana (in Kirmayer in Baštecká in Baštecká, Mach,
Goldmann a spol., 2014) těžit pro své zdraví i lidé, kteří se v danou chvíli
z vlastního rozhodnutí, zdravotních či jiných důvodů neangažují nebo nemohou
angažovat.
Odolnost osobnosti tedy zvyšují nejen vnitřní, psychologické faktory, ale
i vnější, sociální faktory, zejména „příslušnost k sociální vrstvě a s ní
související sociální kapitál, tedy sociální opory, systém vztahů a vazeb, v nichž
se daný člověk pohybuje, a které mu pomáhají zvládat náročné životní
situace.“ (Janečková in Payne a kol., 2005, s. 334)
Antonovsky (in Janečková in Payne a kol., 2005, s. 334) upozorňoval, že
právě „zkušenost porozumění, zvládání a smyslu je ovlivněna pozicí člověka
v sociální struktuře společnosti. K upevnění zdraví jednotlivců i celé populace
tedy přispívá, jestliže rozumějí světu, v němž žijí, mají nad ním kontrolu,
podílejí se na jeho utváření a vnímají smysl událostí a sociálních změn.“
Užívání pojmu sociální kapitál v oblasti zdraví je vystaveno také kritice
řady autorů, přičemž jedním bodem kritiky je, že k porozumění projektivních
sociálních faktorů a významu kroků potřebných ke změně ve společnosti lze
užít i jiných pojmů, např. zplnomocňování komunity nebo skryté možnosti
komunity. (Janečková in Payne a kol., 2005)
Skryté síly komunity tvoří „10 dimenzí: aktivní participace všech, vedení,
vůdcovství, bohaté sociální sítě (sociální kapitál), dovednosti a zdroje, kritická
reflexe, pocit příslušnosti ke komunitě, porozumění historii, artikulace
společných hodnot, podíl na moci.“ (Janečková in Payne a kol., 2005, s. 338)
Janečková (in Payne, 2005) uvádí, že za vhodnější označení než sociální
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kapitál je považováno zplnomocňování komunity, které je chápáno jako zdroj
podpory zdraví.
„Jde o proces, v němž jednotlivci, komunity a organizace získávají vládu
nad svým životem v kontextu změny širšího sociálního a politického prostředí.
Cílem tohoto úsilí je zvýšit pocit spravedlnosti a lepší kvality života.“
(Janečková in Payne a kol., 2005, s. 339)
Na úrovni individua jde o participaci, uvědomování a převzetí kontroly nad
svým životem, na úrovni organizace jde o vytváření koalic, vedení, plánování
a na úrovni komunity pak o posilování vztahů, spolupráci, důvěru, jistotu,
bezpečí a partnerství v dané obci, tedy o podporu zdraví v celé komunitě.
Zplnomocňování komunity zahrnuje nejen horizontální dimenzi mezi členy, ale
i vertikální propojování komunity s vnější mocí, mezi různými skupinami,
citlivost státu k místním iniciativám a odstraňování nerovností v dané
společnosti. (Janečková in Payne a kol., 2005) „Významným prediktorem
zdraví a participace je pocit příslušnosti ke komunitě.“ (Janečková in Payne
a kol., 2005, s. 340) Měření sociálněprotektivních faktorů zdraví přináší také
nepřímé výsledky, např. „díky posílení participace došlo ke snížení izolace
některých příslušníků komunity, které mohlo být příčinou zlepšení jejich
zdravotního stavu.“ (Janečková in Payne a kol., 2005, s. 340)
Kromě pocitu patření ke komunitě je základním předpokladem přijetí
odpovědnosti a přeladění z pasivního přijímání k aktivní participaci. „Jde také
o změnu pohledu od toho, co nemohu, k tomu, co mohu – angažovanost na
základě posílení naděje. Komunitní přístup nechává vyrůst touhu a vlastní
motivaci, na jejímž základě pak pomáhá odhalovat, co lidé mohou, a rozšiřuje
varianty toho, co lze. Oceňuje každý krok k aktivitě a ke zlepšení a podporuje
to, co lidé sami chtějí.“ (Shuringa in Havrdová, et.al., 2013)
Sociální sítě umožňují člověku zachovat si úzké osobní vazby, vytváří pocit
sociální podpory a bezpečí. Umožňují člověku zažívat tolik významný pocit
patření, sounáležitosti. Sociální sítě tímto splňují důležité komunitní ctnosti.
(Wuthnow in Váně, 2012)
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3.7 Sociální síť
Sociální síť je definována jako „množina jednotlivců a osobních vazeb mezi
nimi přesahující hranice formálních i neformálních skupin.“ (Matoušek, 2008,
s. 188-189)
Ve Velkém psychologickém slovníku nalezneme definici sítě sociálních
vztahů, která je tvořená „užší i širší rodinou, přáteli, spolupracovníky
a známými; zahrnuje vztahy povrchní i důvěrné; platí, že čím je síť chudší
a omezenější, tím větší je možnost vzniku poruchy duševního zdraví“ (Hartl,
Hartlová, 2010, s. 528)
V sociologii jsou sítě studovány jako struktury, ve kterých probíhá sociální
směna, při níž se potvrzuje moc nebo závislost. V sociální práci se jako
sociální síť obvykle

označuje „síť klientových vztahů

využitelných

v socioterapii – zahrnuje příbuzné, přátele, sousedy, kolegy, nadřízené, klienty
stejných služeb apod. I v sociální práci se výraz používá v širším významu –
pak se do sítě zahrnují organizace, služby, informace a stavby. To vše může
pro klienta představovat využitelné zdroje. Nalézání a propojování těchto
zdrojů se v sociální práci nazývá vytvářením sítě.“(Matoušek, 2008, s. 189) Jde
o „postup umožňující klientům, rodinám a skupinám přístup k dosud
nevyužívaným zdrojům. Zdroji mohou být jednotlivci, organizace poskytující
sociální služby, ale i jiné typy organizací, mohou jimi být také informace
a dovednosti.“ (Matoušek, 2008, s. 115)
Pojem sociální síť byl zřejmě poprvé použit Barnesem v roce 1954 při
výzkumu sociálního chování na vzorku norské populace žijícím na ostrově,
přičemž východiskem pojmu byla analýza vazeb utvářejících se mezi členy této
komunity. „Tardy označil sociální síť za hlavní zdroj sociální opory, zahrnující
jednotlivé komponenty (kategorie), jejichž prostřednictvím se efekt sociální
opory realizuje.“ (in Kebza, 2005, s. 160) Šest komponentů sociální sítě neboli
zdrojů sociální opory tvoří „ rodina, blízcí přátelé, sousedé, spolupracovníci,
komunita, profesionálové.“ (Kebza, 2005, s. 159)

44

3.8 Sociální opora
Sociální opora je tedy „vztahová opora v okolí člověka, tvořená partnerem,
rodinou, přáteli, příp. členy komunity, svépomocné skupiny, terapeutické
skupiny; zvyšuje odolnost vůči stresu a chuť přežít i životní prohry a krize;
považována za pilíř duševního zdraví“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 367)
„Je odrazem informací od ostatních, že mají jedince rádi, zajímají se o něj,
váží a cení si ho, a je součástí komunikační sítě a vzájemných závazků. Takové
informace mohou pocházet od partnera, milence, dětí, přátel či z prostředí
společenských a komunitních kontaktů, jako jsou církve či společenské kluby.“
(Hewstone, Stroebe, 2006, s. 607)
Kazda (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 460) uvádí, že v širším
smyslu sociální oporou rozumíme „pomoc, která je poskytována druhými lidmi
člověku, který se nachází v zátěžové situaci. Že jde o činnost, která člověku
v tísni jeho zátěžovou situaci určitým způsobem ulehčuje.“
3.8.1 Struktura, funkce a dimenze sociální opory
U sociální opory můžeme měřit její strukturu, která „odráží sociální
integraci či zakořeněnost jedince do sociálního prostředí hodnocením existence
či kvantity jeho sociálních vztahů.“ (Hewstone, Stroebe, 2006, s. 607) Dále
můžeme měřit její funkce, tedy v jaké míře interpersonální vztahy slouží
konkrétní podpůrné funkci. Rozlišujeme „mezi emoční podporou (poskytování
empatie, péče, lásky; typická položka: „Když jsem sklíčený a osamělý, mám
někoho, s kým si mohu promluvit a kdo mi porozumí“); instrumentální
podporou (hmatatelná pomoc; typická otázka: „Kdybych onemocněl, je někdo,
koho mohu požádat, aby se o mě postaral“); podpora náležení (sociální
kontakty; typická položka: „Kdybych se rozhodl vyjet si na den z města, mám
někoho, koho mohu požádat, aby jel se mnou“); a podporou hodnocení (zpětná
vazba pomáhající sebehodnocení; typická položka: „Když si nejsem jistý, zda
jsem jednal správně, je někdo, na jehož názor se mohu spolehnout“).“
(Hewstone, Stroebe, 2006, s. 607)
Tardy vymezil pět dimenzí, které mají vliv při konceptualizaci a měření
úrovně sociální opory. Tvoří jej směr poskytování, který značí, že sociální
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opora může být přijímaná i poskytovaná. Dále jde o uspořádání sociální opory,
kdy rozlišujeme oporu potenciálně dosažitelnou a zákonem stanovenou. Třetí
dimenzi tvoří rozdíl mezi hodnocením a popisem jevů, událostí a situací, které
mohou podporovat či negativně ovlivňovat efekt sociální opory. Předposlední
dimenzí je samotný obsah sociální opory dle J. House (emocionální, hodnotící,
informační, instrumentální opora) a pátou dimenzí je sociální síť. (in Šolcová,
Kebza in Kebza in Výrost, Slaměník, 2001)
Dále např. Ganster a Bart dělí sociální oporu na strukturální (členství,
společenské role) a funkční (kvalita vztahů). Schwarzer a Leppinová rozšiřují
Houseovu koncepci o oporu hmotnou a oporu sebevědomí. „A.R.Laireiter et al.
(1997) navrhují doplnit ještě další dvě subkategorie: 1. subkategorii, vystihující
základní kvalitu vztahu (např. loajalita, zaujetí, zájem); 2. oporu při řešení
problému. Dále navrhují další možné dělení: 1. sociální opora, poskytující
zpětnou vazbu („feedback support“); 2. sociální opora, poskytující vedení
(„Guyance

support“);

3.

sociální

opora,

napomáhající

přizpůsobení

společenským zvyklostem („socializing support“).“ (in Kebza, 2005, s. 160)
„Dále je třeba rozlišovat individuální sociální oporu (cílená snaha pomoci
druhému v náročné situaci) a institucionální sociální oporu. Přesněji řečeno,
mělo by se rozlišovat individuální a společenská sociální opora z jednoho
hlediska a osobní a institucionální podle toho, zda zdrojem je člověk nebo
instituce.“ (Kebza, 2005, s. 160)
Sociální oporu lze dělit také na anticipovanou (očekávanou) a získanou
(obdrženou). (Kebza in Výrost, Slaměník, 2001)
Jak je patrné z výše uvedeného, členění sociální opory může být různorodé.
Baštecká (in Baštecká, Mach, Goldmann a spol., 2014) člení sociální oporu na
dva celky:
„odpověď lidí na potřebu pomoci: poskytnutí nebo výměna
emočních, informačních či materiálních atp. zdrojů. Důležité je, zda tyto
zdroje osoba v nouzi vnímá jako dostupné – ať ve vztazích neformálních
(příbuzní, sousedé, podpůrné internetové skupiny) či formálních (sociální a
jiné služby).
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-

funkci účasti (participace) – členství jedince v rozličných

sociálních skupinách: člověk někam patří, vyměňuje si s ostatními názory,
spoluprožívá, ovlivňuje druhé a je jimi ovlivňován, patření potvrzuje jeho
osobní hodnotu.“
Můžeme hovořit i o negativních důsledcích sociální opory, a to v případě, že
přílišná závislost na sociálních vztazích a sociální opoře může v důsledku
způsobit i ztrátu soběstačnosti, nízké sebevědomí a nižší míru soukromí.
(Šolcová, Kebza in Kebza in Výrost, Slaměník, 2001)
3.8.2 Výzkumy o vlivu sociální opory
Nacházíme dva hlavní přístupy k výzkumu sociální opory. První přístup
vychází ze sociologického paradigmatu sociální směny, je založen na
samotném faktu sociální interakce a zabývá se studiem okolností jejího vlivu,
ať již pozitivního nebo negativního. Druhý přístup usiluje o výklad samotné
podstaty sociální opory, a to v rámci kontextu psychologicko-medicínských
modelů týkajících se zvládání stresu a snižování jeho negativních důsledků na
zdraví člověka. (Kebza, 2005)
V souvislosti s duševním zdravím se nabízí otázka, zda sociální pomoc ve
smyslu sociální opory chrání před nepříznivými důsledky negativních životních
okolností. Podle Cihena a Willse je z celkového hlediska jasné, že do určité
míry přináší ochranu v náročných situacích či obdobích života. „Nadále však
zůstává nejasné, zda je vztah pomoc-zdraví zapříčiněn samotnou sociální
oporou, nebo dalšími proměnnými, které vysoce korelují se sociální oporou,
například neuroticismus a hostilita.“ (in Stroebe, Stroebe in Hewstone, Stroebe,
2006, s. 359)
Výzkum sociální opory a jejího vlivu na zdravotní stav je významnou částí
sociální psychologie zdraví. První výzkumy ukazovaly její pozitivní vliv
a přinášely jednoznačné přesvědčení, že čím více sociálních vztahů člověk má,
tím více je chráněn před škodlivými důsledky životních událostí. (Šolcová,
Kebza in Kebza in Výrost, Slaměník, 2001)
Z mnohých výzkumů je patrná souvislost ve vztahu sociální opory
a zdravotního stavu jedince. Například výzkum House, Robbinse a Metznera
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v roce 1967 prokázal, že jedinci s malým počtem sociálních vztahů jsou
vystaveni dvakrát většímu riziku úmrtnosti než jedinci s vysokým počtem
vztahů. (in Hewstone, Stroebe, 2006)
„Existují konzistentní důkazy, že jedinci s malou sociální oporou jsou
vystaveni vyššímu riziku chorobnosti a úmrtnosti.“ (Hewstone, Stroebe, 2006,
s. 612)
„Zatímco tedy existují důkazy pro domněnku, že sociální opora ovlivňuje
zdraví prostřednictvím biologických procesů, není mnoho důkazů pro to, že se
tak děje podporou zdravějších vzorců chování. Toto zjištění je překvapivé,
protože existují důkazy, že jedinci, kteří jsou sociálně integrovaní (např. spíš
v manželství než svobodní), žijí zdravěji.“ (Stroebe, Stroebe in Hewstone,
Stroebe, 2006, s. 611)
„Vztah mezi sociální oporou a (duševním) zdravím se považuje za
prokázaný přesto, že poznatky jsou roztříštěné a nejednoznačné. Sociální opora
se dnes měří více než pětatřiceti nástroji a ve výzkumech mnohdy není jasné,
zda je sociální oporou myšlena odezva na potřebu pomoci, nebo zda výzkum
zjišťuje míru začlenění člověka, jeho prožitek „všednodenního“ patření, které
se spojuje s možností být potřebný, moci něčím druhým přispět (vzájemnost,
reciprocita).“ (Baštecká in Baštecká, Mach, Goldmann a spol., 2014)
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4. DOMOV Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRÁCE
Výše jsem věnovala pozornost tomu, jak je domov vykládán z hlediska
filozofie, teologie, psychologie a sociologie. Sociální politika státu se zabývá
bytovou problematikou, různými formami pomoci občanům k tomu, aby mohli
co nejlépe uspokojovat své potřeby v oblasti bydlení. Děje se tak srze bytovou
politiku, přímou i nepřímou podporu státu směrem k občanovi. Na poli sociální
práce se hovoří o přirozeném sociálním prostředí, zaměření spočívá v podpoře
toho, aby člověk mohl žít a bydlet dle svých představ. Cílem této kapitoly je
pojednat o domově a bydlení z pohledu sociální politiky státu a z pohledu
sociální práce, vymezit, jak je danými obory domov chápán a jaké možnosti
podpory v oblasti bydlení nabízejí sociální služby lidem s duševním
onemocněním.

4.1 Vymezení pojmů domov, domácnost
Domov není vymezen v žádném zákoně, na poli sociálních služeb se hovoří
o přirozeném sociálním prostředí, kterým se podle Zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách rozumí „rodina a sociální vazby k osobám blízkým,
domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí
domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální
aktivity.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část první, § 3)
V ideálním případě by se měl život každého člověka odehrávat „v určitém
prostředí, které on sám považuje za sobě vlastní. Podmínky v přirozeném
sociálním prostředí by měly být společensky akceptovatelné a jedinec by se
v něm měl cítit bezpečně.“ (Vondrka in Mahrová, Venglářová a kol., s. 40)
Jak jsem již zmínila výše, „kvalita bydlení velice významně souvisí
s kvalitou života.“ (Janečková in Payne a kol., 2005, s. 467)
„Pokud hodnotíme životní podmínky člověka v jeho přirozeném prostředí,
klademe důraz na komplexnost (nelze je například zúžit pouze na obydlí či
domácnost). Je nezbytné nahlížet na tuto problematiku více z hlediska kvality
sociálních interakcí než z hlediska podmínek bydlení či materiálního
zabezpečení.“ (Vondrka in Mahrová, Venglářová a kol., s. 40)
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Pojetí domova z pohledu sociální práce v mnohém koresponduje se
sociologickými i psychologickými vymezeními uvedenými v předchozích
kapitolách. Vymezuje jej například Matoušek (2008, s. 51) jako „chráněné,
bezpečné místo, k němuž většinu lidí v naší kultuře váže silná emocionální
vazba; zároveň místo intimního kontaktu s nejbližšími lidmi.“
Dle autora se domov jako veřejnosti nepřístupné místo oddělil v našem
kulturním prostředí od oblasti práce a obchodu na přelomu 18. a 19. století.
Nadále však zůstává v našem vnímání ústřední postavou domova žena jako
matka. Náš domov je ovlivňován zvenčí skrze masová média, která mají vliv
na názory obyvatel domova, ovlivňují role muže i ženy a specifickým
způsobem společně s rodiči mají vliv na výchovu dětí. Média zároveň vytváří
iluzi společenského kontaktu, což je dáváno do souvislosti s rostoucím počtem
jednočlenných domácností. (Matoušek, 2008)
Za domácnost je považován „obydlený prostor a lidé, kteří v něm spolu žijí
a hospodaří. Fakt pouhého společného bydlení nebo pouhého společného
hospodaření nestačí k naplnění pojmu.“ (Matoušek, 2008, s. 51)

4.2 Domov a bydlení z pohledu sociální politiky – bytová
politika státu
Domácnost je z hlediska sociální politiky státu „základní rezidenční
a ekonomická jednotka, obvykle tvořená nukleární (rodiče a děti) nebo
rozšířenou rodinou, která v případě potřeby poskytuje zázemí jedincům
v nepříznivé sociální situaci. Domov může tvořit i jednotlivec. K její sociální
situaci jsou vztahovány některé sociální dávky.“ (Matoušek, 2008, s. 51)
V oblasti bydlení je základní forma sociální podpory domácnosti s nízkými
příjmy tvořena příspěvkem na bydlení a v případě hmotné nouze doplatkem na
bydlení a příspěvkem na živobytí. Příspěvek na bydlení je hrazen ze státní
sociální podpory. Podmínky nároku na dávku jsou upraveny v zákoně
č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře (část třetí, § 24).
„Tento sociální příspěvek řeší oblast nájemního bydlení a je v souladu
s principy, na nichž fungují obdobné příspěvky v západoevropských zemích.“
(Tomeš, 2011, s. 261)
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Dávky doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí jsou hrazeny z veřejných
prostředků a jsou upraveny v zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
(část třetí, § 21 - § 35a).
Pojem bydlení je vykládán jako „souhrnné označení pro víceméně stálé
užívání obydlí, tj. stavebně uzavřeného prostoru se střechou, ať má formu
vlastního nebo pronajatého bytu či domu, domku, vily, chalupy, chatrče, po
delší době jde i o ubytovnu, domov, internát, kasárna apod.“ (Tomeš, 2011,
s. 250) „Za bydlení se nepovažuje přechodné ubytování v zařízeních
hotelového a azylového typu.“ (Tomeš, 2011, s. 250)
„Specifickým znakem bydlení je, že vytváří prostředí pro rodinný život
a ostatní mezilidské a občanské aktivity a determinuje významné hodnoty, jako
je zdraví, vzdělávání a práce. Tím se bydlení stává oblastí, která může přinášet
významné společenské efekty, jako je například kvalita rodinného života,
partnerských vztahů, soužití generací a výchovy dětí, ale i vzdělanost, úspěšnost
na trhu práce a kulturnosti života. Problematika bydlení proto nestojí v sociální
politice zcela izolována od jejích ostatních oblastí.“ (Krebs, 2010, s. 399)
„V každé společnosti existují lidé, kteří z různých (objektivních či
subjektivních) důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si
bydlení zajistili nebo udrželi sami. Je proto povinností státu jim na principu
solidarity pomoci, k čemuž může využít různé nástroje od legislativních, přes
sociální práci až po sociální dávky.“ (MPSV, 2013, s. 5)
Bytová politika státu je „charakterizována jako systém poptávkově
orientovaných podpor, nabídkově orientovaných iniciativ a přímých zásahů
státu na bytovém trhu, které jsou nutné k optimální alokaci bytu, který je
specifický svou komplexností, pevným umístěním v prostoru, relativně
vysokými náklady na jeho pořízení, mimořádně dlouhou dobou životnosti
a potřebou tohoto statku k realizaci osob a rodin v moderní společnosti.“
(Krebs, 2010, s. 399)
Bytová politika státu staví na kombinaci tří režimů, a to liberálního,
korporativního a institucionálního. Tato jednotlivá pojetí bytové politiky státu
se liší způsobem vnímání myšlenky sociální spravedlnosti, zda upřednostňují
zásluhovost, rovnost nebo potřebnost. (Krebs, 2010)
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Hlavní nástroje bytové politiky tvoří „programy podpory výstavby bytů
určených skupinám obyvatelstva s nižšími příjmy a individuální subvence
poskytované domácnostem po zjištění jejich sociální potřebnosti. Dalšími
nástroji jsou podpora stavebního spoření občanů prostřednictvím státního
příspěvku a úroková podpora hypotečních úvěrů.“(Krebs, 2010, s. 439)
Sociální cíle státu v oblasti bydlení nejčastěji tvoří snahu podpořit a umožnit
rychlou výstavbu, údržbu či opravu bytů a domů, zajistit přiměřené bydlení pro
rodiny s nízkými příjmy a poskytnout přístřeší lidem bez domova. (Tomeš,
2011)
Podle Tomeše (2011) tvoří hlavní sociální problémy pět oblastí, které
spočívají v již zmíněné veřejnoprávní podpoře výstavby a údržby bytového
fondu, poskytování sociálním příspěvku na bydlení rodinám s nízkými příjmy,
problematika bezdomovectví a v neposlední řadě regulace nájemného a oblast
sociálního bydlení.
„Za hlavní problém současné bytové politiky lze označit dostupnost
nájemního i vlastnického bydlení. Finanční dostupnost je standardizovanou
formou hodnocení bytové situace ve většině vyspělých tržních ekonomikách.“
(Tomeš, 2011, s. 264)
„Bydlení a výdaje na jeho pořízení a provoz významně ovlivňují životní
úroveň domácností a naopak. Přitom výdaje na bydlení mají trvalou růstovou
tendenci jako důsledek všeobecného zvyšování standardu bydlení.“ (Krebs,
2010, s. 399) Výdaje týkající se bydlení „se vyznačují nízkou cenovou
elasticitou, což ovlivňuje i interpretaci sociální spravedlnosti v oblasti bydlení,
do níž se vedle kritéria zásluhovosti promítá i kritérium sociální potřebnosti.
Nízká cenová pružnost nemůže mít za následek, že bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatelstva by se stalo nedostupné.“ (Krebs, 2010, s. 400)
Také Křeček (2008) uvádí, že pro některé skupiny obyvatel se, vzhledem
k jejich příjmům, vymykají náklady na bydlení sociální únosnosti.
V souvislosti s obtížnou finanční dostupností nájemního a vlastnického
bydlení hovoříme o sociálním bydlení, které doposud není v ČR systémově
řešeno.
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Samotný pojem sociální bydlení je v ČR používán ambivalentně. „V Evropě
se jím zpravidla označuje dům pro nízkopříjmové rodiny s výhodnějším
nájemným, nižším než ekonomickým, nejčastěji vybudovaný z veřejných
prostředků a spravovaný obcí.“ (Tomeš, 2011, s. 250) „Naše právo bohužel
nezná definici sociálního bytu, resp. termín sociální byt je používán pouze
v souvislosti s daňovými předpisy, tedy pro potřebu možnosti nižšího
daňového zatížení u některých typů bytů, ale se sociálním bydlením toto nemá
nic společného.“ (Křeček, 2008, s. 143) V ČR jsou v praxi jako sociální
bydlení označovány nejen sociální dávky na podporu bydlení, ale také všechny
podoby podpory výstavby a přestavby bydlení poskytnuté z veřejných
prostředků jako dotace či bezúročné půjčky. V Evropě poskytují sociální
bydlení většinou obce a neziskové instituce, kdy sociálním bydlením je myšlen
pouze nižší nájem. Nicméně stát by měl některé formy sociálního bydlení
podporovat, například podporované bydlení pro lidi se zdravotním postižením.
(Tomeš, 2011) Dosud však stát „nevytvořil odpovídající finanční nástroje pro
změnu v této oblasti a samosprávy obvykle nemají zájem či dostatek peněz
řešit situaci komplexně.“ (Tomeš, 2011, s. 264).
V bytové politice je tedy potřeba angažovanosti nejen tržních subjektů, ale i
státu, obcí, neziskových organizací, družstev či zájmových sdružení. Role státu
spočívá v tom, že vytváří legislativu v oblasti bydlení a obecnými zákony
zabezpečuje, aby občané mohli usilovat o naplnění potřeby bydlení. Měl by
také zajistit dostupnost těm, kteří si nejsou schopni zajistit bydlení ze svých
soukromých zdrojů. Bytová politika státu, tedy také státní podpora bydlení by
měla reagovat na sociální problémy v dané oblasti a podporovat integritu rodin,
obcí i komunit. (Krebs, 2010) „Bydlení má neopominutelné sociální aspekty.
Slušné a bezpečné bydlení je základní podmínkou kvality života a důležitou
složkou životní úrovně.“ (Tomeš, 2011, s. 259)
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4.2.1 Domov v pojetí Petera Somervilla
V této podkapitole předkládám poznatky Petera Somervilla, který se
věnoval tématu domova a bezdomovectví a vymezil sedm znaků domova.
Peter Somerville, profesor sociální politiky na Univerzitě v Lincolnu
věnující se oblasti sociální politiky, komunitního rozvoje a politiky, se
dlouhodobě zabýval výzkumem v oblasti bydlení. (Somerville, 2013)2
Pojem domova je předmětem řady empirických výzkumů a teoretického
zkoumání. Somerville (1992) zmiňuje Gurneyho, který na základě Biebuycka
prohlašuje, že pro svobodné lidi žijící na ulici se kulturní prostředí života na
ulici stalo prostředkem k předefinování domova. Podle Randalla a Lonsdala (in
Somerville, 1992) je možné uznat, že mnoho lidí bez domova může získat pocit
domova skrze jejich přijetí zkušenějšími jedinci, což ale neznamená, že mají
nebo, že věří, že mají skutečný domov. Autor dále zmiňuje poznatky
Watsonové a Austerberryho (in Somerville, 1992), kteří ukázali, že ženy bez
domova rozlišují mezi jejich představou domova, která může nebo nemusí
odpovídat jejich nynější zkušenosti, a realitou jejich životních podmínek, které
mohou nebo nemusí považovat za svůj domov. Somerville (1992) uvádí, že
domov není jen záležitostí pocitů a žité zkušenosti, ale také poznání
a intelektuálního budování. Lidé mohou mít pocit domova, i když s ním nemají
žádnou zkušenost nebo vzpomínky. Souhlasí s Gurneyem (in Somerville,
1992), když mluví o domovu jako o ideologickém konceptu, protože rozdíl,
který lidé dělají mezi domovem jako ideálem a domovem jako aktuální
zkušeností je sám o sobě společensky postavený skrze ideologické formy.
Nemůžeme vědět, co je opravdu domov mimo tyto ideologické struktury.
Překvapivé výsledky přineslo zkoumání Watsonové a jejích spolupracovnic,
kdy 30% žen bez přístřeší, které nepovažovaly své současné ubytování za svůj
domov, se nepovažovaly za osoby bez přístřeší. Zatímco 32% žen, které
považovaly své současné ubytování za svůj domov, se jako osoby bez přístřeší
chápaly. Rozpory (nemám domov, ale nejsem osobou bez přístřeší, a mám
domov, ale jsem osobou bez přístřeší) experimentátorky vysvětlily tím, že
2
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první respondentky chápaly bezdomovectví jako to, že nemají sice žádný
domov, ale mají střechu nad hlavou, druhá část respondentek naopak přijala
definici domova jako to, že mají místo na spaní, ale jsou bezdomovkyněmi
v non-minimálním smyslu. (in Somerville, 1992)
Somerville (1992) identifikoval sedm dimenzí významu domova, které
souvisí s našimi představami o domově. Klíčovými znaky jsou přístřeší, krb,
srdce, soukromí, kořeny, příbytek (bydliště) a ráj.
Každý z těchto znaků může být vykládán ve svém širším symbolickém
významu, v evokaci smyslu bezpečí a ve svém charakteristickém módu
vztahujícím se k sobě samému a k druhým. Symbolický status domova je
vyjádřen v materiálních znacích - vzhledu; uzpůsobení a chování k sousedům a
návštěvníkům; „hrdosti na majetek“ (Gurney in Somerville, 1992); stupni
územní kontroly; míře váženosti a pocitu patření; kvalitě domácího života.
(Somerville, 1992) Výběr sedmi znaků je podpořen empirickými zjištěními
Watsonové a Austerberryho (in Somerville, 1992), například přístřešek
odpovídá obstojným materiálním podmínkám, krb emocionální a fyzické
pohodě, srdce milujícím a pečujícím sociálním vztahům, soukromí odpovídá
kontrole, příbytek jako místo k životu a spánku. Somerville (1992) vymezil
také kořeny, které odpovídají smyslu individuální identity; a ráj, který evokuje
představu ideálního domova na rozdíl od domova v každodenním životě. Dle
Somervilla (1992) pak dohromady tyto znaky utváří samotný význam domova:
1) Domov ve smyslu přístřeší evokuje představu materiální formy domova
ve smyslu fyzické struktury, která poskytuje ochranu a která se ostatním jeví
přinejmenším jako střecha nad hlavou.
2) Domov jako krb evokuje představu tepla a útulna, které domov
poskytuje tělu a umožňuje člověku relaxovat v pohodlí a zaručuje vlídnou
a domácí atmosféru pro ostatní.
3) Domov jako srdce znázorňuje emocionální rovinu domova, klade důraz
spíše na emoční než fyziologické bezpečí a zdraví, souvisí s představou šťastného
a stabilního domova založeného na vztazích vzájemné náklonnosti a podpory.
4) Domov jako soukromí zahrnuje podle Ryana (in Somerville, 1992),
moc nad kontrolou vlastních hranic, což dle Somervilla (1992) znamená
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vlastnictví určitého území s právem na vyloučení jiných lidí z tohoto teritoria
a na zákaz sledování vlastního teritoria jinými lidmi.
5) Domov jako kořeny znamená zdroj vlastní identity a smysluplnosti,
zahrnující pocit bezpečí. Podle Gurneyho (in Somerville, 1992) to není totožné
s pocitem emočního bezpečí.To se většinou označuje jako ontologické bezpečí,
protože se zabývá „bytím ve světě“ (Heidegger in Somerville, 1992). Je nutno
počítat s existencí určité pozice ve struktuře společenských vztahů, která je
nějakým způsobem ukotvena v širší síti kulturních a jazykových významů, jež
jedinci přibližují a zdomácňují pro něj tuto společenskou strukturu. Pojem
zdomácňování je zde velmi důležitý, člověk má ve světě kořeny a tedy svět je
pro něj uzpůsoben, je ochočen. A protože je svět zdomácnělým, dává intelektu
jedince smysl a opěrný bod pro svět druhých.
6) Domov jako příbytek (bydliště) koresponduje s minimální definicí
domova Watsonové a Austerberryho (in Somerville, 1992), že domov je všude,
kde člověk pobývá, ať už je to dům nebo lavička. Minimální význam domova
vyžaduje pouze to, že je nějaké místo, které můžeme nazvat domovem.
Bezpečí spojené s pouhým místem je také minimální, stačí, že je. Jde
o zabezpečení určité prostorové polohy (i když ne nutně pevnou pozici,
například nemusí jít ani o místo trvalého bydliště).
7) Domov jako ráj je spojení idealizace všech pozitivních vlastností
domova. Dalo by se namítnout, že ráj není součástí skutečného významu
domova, protože jde o vytvoření soukromého světa každého jednotlivce,
a proto je neproniknutelným a neexistujícím pro jiné jednotlivce. Somerville
(1992) však říká, že neexistuje jasná hranice mezi skutečností a ideálem:
v každém klíčovém znaku je domov spojen s ideální představou a každý člověk
si do jisté míry utváří realitu svého domova v souladu se svým ideálem
domova. (Somerville, 1992)3

3
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4.2.2 Legislativa
V následující podkapitole uvádím základní legislativní rámec týkající se
oblasti bydlení.
4.2.2.1 Mezinárodně právní rámec
OSN
Všeobecná deklarace lidských práv, článek 25 zmiňuje, že každý člověk má
právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svému i své rodiny,
včetně výživy, ošacení, bydlení,lékařské péče a nezbytných sociálních opatření.
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, článek
11 vymezuje, že státy „uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou
životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu,
šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek.“
Rada Evropy
Revidovaná Evropská sociální charta z roku 1996, princip 31 uvádí právo
každého člověka na bydlení. „S cílem zajistit účinné uplatnění práva na bydlení
se smluvní strany zavazují přijímat opatření s cílem: 1) podporovat dostupnost
bydlení přiměřené úrovně; 2) předcházet a omezovat bezdomovství s cílem
jeho postupného odstranění; 3) stanovit ceny bydlení tak, aby byly přístupné
těm, kteří nemají dostatek prostředků.“
Z toho tedy dle Tomeše (2011, s. 255) plyne, „že právo na bydlení nelze
chápat jako nárok jednotlivce vůči společnosti na přidělení bytu, ale spíše jako
právo na pomoc společnosti vůči občanovi, který není schopen si sám zajistit
a udržet

odpovídající

bydlení.

Právo

na

bydlení

je

nenárokové

a nevymahatelné. Nemůže být chápáno jako zákonné právo na zajištění obydlí.
Obsahem je ochrana obydlí, ochrana člověka před nezákonným vystěhováním
a před diskriminací jakéhokoli typu. Stát má pomoci při zajišťování bydlení
nízkopříjmovým rodinám a přístřeší bezdomovcům.“ (Tomeš, 2011, s. 255)
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Evropská unie
Charta základních práv EU, článek 7: „každý má právo na respektování
svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence či jiných druhů
komunikace.“ Článek 34, třetí odstavec uvádí, že „v rámci boje proti
vyčleňování ze společnosti a chudobě Unie uznává a respektuje právo na
sociální výpomoc a podporu v bydlení, které mají zajistit důstojnou existenci
všem, kdo nedisponují dostatečnými prostředky.“
Tomeš (2011) shrnuje, že Evropská unie se bydlením zabývá pouze
okrajově. Kromě výše uvedeného také najdeme ve Smlouvě o založení EHS,
ve znění Amsterdamské smlouvy, konkrétně v článku 166, vymezené úkoly
Evropského sociálního fondu, „mj. financovat místní mobilitu uvnitř
Společenství podporou bydlení, jehož nedostatek může být vážnou překážkou
mobility.“ (Tomeš, 2011, s. 255) „Hlavním a ústředním trendem ve vývoji
sektoru sociálního bydlení v zemích EU je snižování role státu a veřejných
rozpočtů. Celkově se kvalita bydlení v ČR neustále zvyšuje, avšak ve
vyspělých zemích úroveň bydlení roste rychleji.“ (Tomeš, 2011, s. 256)
4.2.2.2 Právní rámec v ČR
Obecně u nás chybí komplexní právní zakotvení sociálního bydlení
a systematické řešení bytové otázky. „V ČR dosud neexistuje komplexní
právní úprava sociálního, popř. dostupného bydlení, které by upravilo
postavení státu a obcí v oblasti bytové politiky ve vztahu k osobám ohroženým
sociálním vyloučením, vč. bezdomovců. Právní předpisy upravují pouze
jednotlivé aspekty bydlení.“ (MPSV, 2013)
Oblasti bydlení se dotýká samotná Listina základních práv a svobod – zákon
č. 2/1993 Sb., která je součástí Ústavy České republiky – zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod stanoví například v článku 30 „právo na
takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních
podmínek.“ V článku 11 uvádí, že každý má „právo vlastnit majetek.“ Článek
12 stanoví, že „obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něho vstoupit bez
souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“
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Státní intervence týkající se bydlení jsou řešeny v již zmiňovaném zákonu
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákonu č. 110/2006 Sb.,
o existenčním a životním minimu; zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře. Dalším zákonem souvisejícím s otázkou bydlení je zákon č. 128/2000
Sb., o obcích, který v paragrafu 35 ukládá povinnost obce dbát o uspokojování
potřeby bydlení svých občanů.
V současně platných zákonech ČR nenalezneme vymezení domova ani
domácnosti. Domácnost byla vymezena Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.,
který byl ale novým Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. zrušen a ten jeho
definici vypouští. Vymezuje pouze termín bydliště, když uvádí, že „člověk má
bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností
trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností
případu.“ (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., část první, § 80) Uvádí také, že
„nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové
místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za
bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště
naposledy.“ (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., část první, § 80) Občanský
zákoník přináší ustanovení o nájmu (§ 2201 - § 2331), nicméně jak již bylo
uvedeno výše, nedotýká se oblasti sociálního bydlení.
Pro účely této práce je významný zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, který mimo jiné vymezuje jednotlivé typy služeb pro podporu
bydlení, o nichž bude samostatná podkapitola.
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4.3 Sociální služby pro podporu bydlení pro osoby s duševním
onemocněním4
Cílem textu je uvést zákonné vymezení některých sociálních služeb a dále
popsat vývoj a poskytování služeb v oblasti bydlení, kterými budou v textu
myšleny sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení.
Lidé s duševním onemocněním žijí v České republice dlouhodobě
v domácím prostředí, v psychiatrických nemocnicích, v různých zařízeních
sociálních služeb nebo žijí jako osoby bez přístřeší. V oblasti bydlení záleží
především na situaci konkrétního jedince, zda před propuknutím nemoci již
bydlel sám či s rodinou, zda zvládá všechny povinnosti spojené s bydlením,
jestli je dostatečně finančně zajištěn apod. Nemůže-li se jedinec vrátit do svého
původního bydliště nebo potřebuje-li formální podporu, má možnost využít
různé formy sociálních služeb. (Probstová in Matoušek a kol., 2005)
4.3.1 Zákonné vymezení služeb
Sociální služby, které jsou zaměřené na podporu v oblasti bydlení,
vymezuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podrobnější informace
lze nalézt ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Jsou určeny lidem s různým typem
znevýhodnění, pro účely práce uvedu ty služby, které mohou využívat lidé
s duševním onemocněním. Cíleně se zde nebudu věnovat zdravotnickým
službám, neboť spadají pod Ministerstvo zdravotnictví a příslušné zákony.
V ČR nadále není dostatečně propojen systém sociální a zdravotní péče. Zákon
č. 108/2006 Sb. pouze vymezuje
zdravotnických zařízeních ústavní péče.

sociální

služby

poskytované

ve

Veškeré sociální služby, tedy i služby v oblasti podpory bydlení, musí být
poskytovány v souladu se stanovenými Standardy kvality sociálních služeb.
Standardy byly vytvořeny ve spolupráci s poskytovateli i uživateli sociálních
služeb a jejich naplňování je podle Zákona č. 108/2006 Sb. zákonnou
povinností. Jelikož jsou standardy formulovány obecně, musí si poskytovatelé
definovat některá pravidla sami a to dle principů uvedených ve standardech.
4

Částečně upraveno a převzato z Švecová, 2010, s. 37-45
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U poskytovatelů sociálních služeb je nutná kontrola naplňování standardů,
kterou provádí Inspekce poskytování sociálních služeb. (Bednář in Baštecká
a kol., 2009)
Všechny služby v oblasti podpory bydlení jsou prováděny za úplatu.
Uživatel je hradí z vlastních finančních zdrojů, případně může využít příspěvku
na péči, byl-li mu přiznán nárok. Informace o příspěvku na péči jsou uvedeny
v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v části druhé.
Chráněné bydlení
„Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část třetí, § 51)
Podpora samostatného bydlení
„Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část třetí, § 43)
V době, kdy vyšel Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, došlo
k částečnému sjednocení názvů jednotlivých služeb v oblasti bydlení. I nadále
však mají některé organizace odlišné názvy poskytovaných služeb s různou
mírou podpory. Donedávna jsme se mohli setkat s Podporovaným bydlením
a Domy a byty na půl cesty (Fokus Praha, o. s.). I přesto splňují všechny tyto
typy služeb podmínky dané zákonem a poskytují služby chráněného bydlení
nebo podpory samostatného bydlení. Domy či byty na půl cesty byly tedy jen
pracovním názvem upozorňujícím na míru poskytované podpory, ale nebyly
v souladu s definicí vymezenou zákonem o domech na půl cesty. Fokus Praha,
o. s. již názvy služeb upravil a nabízí službu chráněné bydlení – byt, chráněné
bydlení – dům a podpora samostatného bydlení. Zajímavé je také to, že
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například o. s. Baobab poskytuje službu Pobytový rehabilitační program,
kterou má však registrovanou jako službu sociální rehabilitace. Stejně tak
i Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (dále jen DPS Ondřejov)
provozuje Tréninkový byt v rámci projektu sociální rehabilitace.
Dle zákona lze tedy poskytovat sociální službu chráněné bydlení a podpora
samostatného bydlení, nicméně pojmovou nejasnost nacházíme dlouhodobě
i v odborné literatuře. Pro zájemce o službu v oblasti bydlení je tedy důležité,
aby získal informace o rozdílech v poskytovaných službách jednotlivých
organizací, a aby mu byla poskytnuta taková míra podpory, kterou potřebuje.
Podobně je tomu i s posláním a cíli, které si každá služba formuluje po
svém, přičemž společný je pro ně cíl vycházející ze zákona o sociálních
službách, tj. sociální začleňování. Je definováno jako „proces, který zajišťuje,
že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou
příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve
společnosti považován za běžný.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část první, § 3)
Dále jsou lidem s duševním onemocněním k dispozici také například
terapeutické komunity. V České republice existují pouze dvě terapeutické
komunity pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu. Jedná se
o Terapeutickou komunitu Mýto, kterou provozuje občanské sdružení Česká
asociace pro psychické zdraví ve spolupráci s DPS Ondřejov, a Terapeutickou
komunitu Trend, provozovanou občanským sdružením Ester.
Terapeutické komunity
„Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu
pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.“ (Zákon
č. 108/2006 Sb., část třetí, § 68)
Další formou služeb v oblasti bydlení mohou být domovy se zvláštním
režimem, popř. domovy pro seniory, které však ve většině případů mají jako
kontraindikaci pro vstup diagnózu duševního onemocnění. Ve své praxi jsem
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se setkala s tím, že lidé s duševní nemocí usilují o přijetí do běžného domova
pro seniory a snaží se svou nemoc zatajit. Důvodů je dle mého názoru několik,
nejen vůle žít běžným způsobem s ostatními seniory nehledě na diagnózu, ale
i touha žít v blízkosti svého prostředí, neboť domovů se zvláštním režimem
není v ČR nadále mnoho.
Domovy pro seniory
„V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část třetí, §
49)
Domovy se zvláštním režimem
„V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.“ (Zákon č. 108/2006 Sb., část
třetí, § 50)
4.3.2 Vývoj a popis služeb v oblasti bydlení
Od 60. let minulého století v západních zemích vznikala chráněná bydlení
s různou mírou podpory, například domy na čtvrt, půl a tři čtvrtě cesty,
chráněné byty, chráněná skupinová bydlení či venkovská bydlení. Rozdíly
mezi jednotlivými typy bydlení tvořila délka pobytu, míra přítomnosti
personálu, intenzita péče a počet ubytovaných jedinců s duševní poruchou.
Negativní hodnocení tohoto rozvoje spočívá ve skutečnosti, že chráněná bydlení
fungují jako malé instituce, na kterých se lidé s duševní poruchou mohou stávat
závislými. Zároveň se zde učí dovednostem, které nejsou příliš přenosné do
budoucího samostatného domova. (Probstová in Matoušek a kol., 2005)
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Od devadesátých let 20. století je preferováno hledisko podpory a začíná se
upřednostňovat dlouhodobá kontinuální péče. Tak by měla být jedinci
s duševní poruchou poskytována podpora na co nejdelší dobu v jednom
prostředí. Cílem je nepřesouvat osoby s duševní poruchou z jedné služby do
druhé, ale diferencovat míru podpory. „Přednost dostává podpora bydlení
v přirozených podmínkách stálého bydlení domácího typu, tak aby mohl
jedinec rozvíjet nejen své dovednosti, ale také aby byl posílen jeho pocit
bezpečného zázemí. Ideálem péče je normalizace, tedy přiblížení klienta co
nejběžnějším podmínkám. Nácvik dovedností by měl probíhat v klientově
přirozeném prostředí a měl by být spojen s budováním přirozené sociální sítě
klienta.“ (Probstová in Matoušek a kol., 2005, s. 146)
Shodně uvádí také Pfeiffer (in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 640), že
„namísto „přesouvání“ nemocného z méně náročného do náročnějšího
prostředí se preferuje učení, citlivé přizpůsobování se klientovým možnostem
a dovednostem. V praxi to znamená, že péče a pomoc poskytované bydlením
s podporou jsou dlouhodobé, nikoli omezené „absolvováním“ programu.“
„Podporované bydlení se soustřeďuje na „normalizaci“ bydlení a vlastní
volbu jedince.“ (Paleček, 2001, s. 11)
Cílem je, aby jedinec s duševní poruchou využíval normální běžně dostupné
zdroje komunity. Člověk s duševní poruchou by měl mít možnost samostatně si
vybrat místo, kde chce bydlet a žít. (Paleček, 2001) Shodně se zmiňuje i
Probstová (in Matoušek a kol., 2005, s. 147), že totiž „lidé by měli mít právo
rozhodnout se, kde a s kým budou žít.“ A zároveň je nezbytná jejich
angažovanost a možnost ovlivňovat situaci, tedy „účast klienta v procesu
rozhodování (a to jak o sobě – rehabilitační plán, ale také při plánování
systému péče).“ (Probstová in Matoušek a kol., 2005, s. 147)
Fields (in Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 640) uvádí, že vše
orientované více na člověka „než na program, systém či zařízení – to je
současný trend jak podpory v bydlení, tak celé komunitní péče.“
Služby v oblasti bydlení, tedy chráněná bydlení a podpora samostatného
bydlení, vznikají na našem území až po roce 1989. Významnou roli hrály
finanční prostředky a možnosti jednotlivých organizací. Zakladatelé, kteří měli
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k dispozici domy, nabízeli skupinové chráněné bydlení. Ti, kteří disponovali
byty, zakládali chráněné byty. Ostatní zřizovatelé poskytovali terénní službu
podpory samostatného bydlení ve vlastních bytech jedinců s duševní poruchou.
(Paleček, 2001)
Komunitní rezidenční programy jsou v ČR poskytovány z naprosté většiny
nestátními neziskovými organizacemi. Organizace přizpůsobují tyto programy
svým reálným finančním, materiálním a personálním možnostem, od nichž se
odvíjí forma, délka a intenzita poskytované služby. (Pěč, Vachková,
Wogurková, Mužík, Krivošíková in Pěč, Probstová, 2009)
Shepherd (in Hejzlar, 2004, s. 102) zmiňuje potřebnost širokého spektra
služeb s různou mírou podpory, protože „nelze očekávat, že nutně každý
(klient) bude procházet systémem (služeb), získávat postupně více dovedností
a nezávislosti, a tak bude potřebovat méně podpory. Někdo ano, někdo ne.
Důležité je, aby každý klient měl možnost najít svou vlastní úroveň.“
Na chráněném bydlení je poskytována diferencovaná míra podpory dle
aktuálních potřeb uživatele, „od trvalé pomoci asistenta po občasnou
intervenci.“ (Uhlíková in Raboch, Pavlovský a kol., 2012, s. 439) Ve službě
podpora samostatného bydlení se také míra podpory odvíjí od potřeb daného
člověka, s pracovníkem se většinou setkává minimálně jednou měsíčně.
Je

důležité, aby

organizace nabízely dostatečně

jasné informace

o poskytovaných službách, aby jedinec věděl, co od které služby může
očekávat. Dle Palečka (2001, s. 13) mají být předem stanoveny možné oblasti
podpory:


„mapování a stanovování cílů;



zvládání domácnosti;



hospodaření s penězi;



sebeobsluha;



komunikace s rodinou, s okolím, s úřady;



sociální kontakty;



využití běžných i specializovaných služeb (zdrojů) komunity;



organizace času;



zvládání medikace;
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příprava na možnou krizi, hodnocení rizik;



hodnocení rehabilitačního plánu.“

V organizacích poskytujících služby v oblasti bydlení dochází
k individuálnímu plánování péče spolu s uživatelem. Toto plánování péče je
ověřenou metodou, která se v oblasti komunitní péče a rehabilitace pro osoby
s duševní poruchou využívá již několik desetiletí jako cenný, a v ČR
nejrozšířenější, nástroj spolupráce. Tato metoda vychází z nizozemského
komplexního přístupu k psychiatrické rehabilitaci CARE a zahrnuje těchto šest
fází cyklu (Mužík, 2008):


fázi orientace a vzájemného poznávání – navázání vztahu, pohovor

o nabídce služeb a potřebách klienta;


fázi mapování (vyšetření) – mapování potřeb, zdrojů, osobních kritérií,

možností a omezení uživatele a jeho prostředí, dochází k průběžné aktualizaci
dle měnící se životní situace a cílů uživatele;


fázi stanovování cílů – jedná se o jasně formulované obecné i dílčí cíle;



fázi plánování – příprava plánu dle stanovených cílů, jasná formulace

činnosti vedoucí k naplnění cílů;


fázi intervence – realizace plánu;

 fázi hodnocení a zpětné vazby – písemné hodnocení plánu a reflexe
spolupráce.
Cílem služeb v oblasti bydlení je umožnit lidem s duševní poruchou „i přes
individuální omezení a překážky samostatně a nezávisle bydlet, udržet, získat
nebo zlepšit dovednosti a sebedůvěru potřebné ke kvalitnímu životu v běžném
prostředí, pomoci vytvořit stálý domov, umožnit separaci od primární rodiny,
vytvářet alternativu dlouhodobým hospitalizacím v psychiatrických léčebnách
a snižovat jejich počet, umožnit využívat veřejné služby určené běžné
populaci.“ (Pěč, 2008, s. 8)
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Hlavním cílem přitom je, aby každý člověk s duševním onemocněním mohl
bydlet ve vlastním bytě, protože ze zkušeností ze zahraničí vyplývá, že jde
o dosažitelný cíl. Je třeba „vytvořit sociální (veřejný i privátní) prostor
takovým způsobem, aby co možná nejméně lidí potřebovalo psychiatrické
služby. Pro každého člena obce existuje mnoho možností, pokud se naučíme
myslet více „zdravě“ než „nemocně“.“ (Dörner, Plog, 1999, s. 266)
Dörner a Plog (1999, s. 271) říkají, že „naše myšlenkové tradice nás zkazily
tak, že příliš brzy myslíme na „zařízení“, méně věříme jednotlivým lidem.“
Přitom lidé s duševním onemocněním, i když chronickým, nepotřebují ze
zkušenosti většinou chráněné tréninkové prostředí, naopak jejich potřeby jsou
stejné jako potřeby lidí bez zkušenosti s duševní nemocí. Chtějí a mohou
bydlet samostatně nebo ve skupině. Proto je potřeba, aby alespoň jeden
pracovník v psychiatrické nemocnici nebo sociální službě byl specializován na
využívání mechanismů na trhu s byty, měl kontakty se správci na příslušných
místech a samozřejmě, aby příležitostí k bydlení bylo dostatek. Z důvodu
snadnější možnosti získání pronájmu navrhují Dörner a Plog (1999) také, aby
pracovníci založili sdružení zřizovatelů, a pronajaté byty dále pronajímali.
Mělo by jít tedy o práci s kontextem, o využití veškerých zdrojů komunity,
nikoliv o práci s pacientem.
I tak ale Dörner a Plog (1999, s. 273) přiznávají význam služeb v oblasti
bydlení v tom, že „aby mohla většina chronicky nemocných samostatně bydlet
a žít, potřebuje alespoň po určitou dobu kontakt s profesionálním terapeutem.“
„Až nebudou existovat žádné přechodné ústavy, nebudou ani ústavy určené
k trvalému pobytu. Každé ubytovací zařízení se tak stane dočasným, budou
v něm žít lidé obzvláště zranitelní a principiálně pouze po určitou dobu, než
naleznou odvahu k osamostatnění, i když pro konkrétního jednotlivce se může
stát pobyt trvalým.“ (Dörner, Plog, 1999, s. 273)
O problematice dostupného bydlení v ČR jsem se zmiňovala výše, v další
kapitole blíže uvedu komunitní přístup, který je zde již autory naznačen.
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5 DOMOV Z POHLEDU LIDÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM
V následujících dvou kapitolách se zaměřím na pohled lidí s duševním
onemocněním na domov.
Za tímto účelem v této kapitole nejprve uvádím komunitní přístup
v souvislosti s péčí o duševní zdraví, komunitní práci, komunitní psychiatrii
a komunitní péči. Následně budu pozornost soustředit na psycho-sociální
problematiku související s duševním onemocněním a na popis projevů
onemocnění, které popíši vlastními slovy lidí se zkušeností s tímto
onemocněním, na základě studia čtyř autentických příběhů, a dále je doplním
dle odborné literatury 5.

5.1 Komunitní přístup v souvislosti s péčí o duševní zdraví
V této podkapitole se pokusím popsat komunitní přístup a pojmy s tím
spojené. Nejprve je potřeba zmínit pojem komunita, ke kterému lze najít
mnoho definic. „Komunita je místo, kde člověk získává emocionální podporu,
ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě.“ (Hartl, 1997, s. 35)
Komunita má vytvářet takové podmínky života (Baštecká in Baštecká,
Goldmann, 2001, s. 182):
 „aby lidé zůstali zdraví a aby mohli co nejdéle žít ve svém prostředí
a vztazích;
 aby lidé – pokud už onemocněli – se mohli co nejdříve vrátit do svého
či podporovaného prostředí a svých či podporovaných vztahů a nebyli
zneschopňováni nadbytečným pobytem v ústavních zařízeních;
 aby lidé, kteří jsou nebo se stali zranitelnými nebo patří do
znevýhodněných skupin obyvatelstva, se mohli do obce začlenit a těžit z jejích
vztahových zdrojů.“

5

Zpracování dle odborné literatury je upraveno a částečně použito z Švecová, 2010, s. 11-27
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„V komunitním přístupu jde primárně o práci s potenciálem a zdroji klienta
a jeho přirozeného prostředí, nikoli s jeho psychopatologickými projevy.“
(Hejzlar, 2004, s. 99) Expertem na nemoc je více klient, který stanovuje své
potřeby z komunitní sítě za pomoci profesionála. V neposlední řadě je kladen
důraz na multidisciplinární a týmovou spolupráci profesionálů a na skutečnost,
že těžiště obsahu a metodiky komunitních služeb je především
v psychosociální rehabilitaci. (Hejzlar, 2004)
Komunitní přístup rozšiřuje přístup klinický, který se zabývá převážně
vnitřním životem jedince (genetickými, fyziologickými a psychopatologickými
projevy) a jeho vztahy v rodině. Komunitní přístup však zároveň vede
odborníky poskytující pomoc k tomu, aby se starali o životní podmínky svých
klientů. „Přístup vyžaduje nejen nový způsob myšlení odborníků poskytujících
pomoc, ale i vytvoření a pochopení zcela nové teoretické koncepce pohledu na
jedince, jeho potřeby a jeho místo v komunitě.“ (Hartl, 1997, s. 42) Základem
této koncepce je vztah jedince a prostředí, ve kterém žije. (Hartl, 1997)
Minimální role sociálních služeb v oblasti bydlení při vytváření domova,
kterou budu promýšlet ve výzkumné části, vychází z komunitního přístupu,
kdy charakteristikou je poskytovat podporu tak, aby služby nevedly k podpoře
závislosti člověka na sociální službě, ale naopak byly poskytovány směrem ke
zplnomocňování, kdy i při společném individuálním plánování má být
poskytována minimální, nikoliv maximální formální pomoc.
5.1.1 Komunitní práce
„Komunitní přístup vyrůstá ze sociální práce, která se vždy snažila
o ovlivňování vnějších podmínek života.“ (Baštecká in Baštecká, Mach,
Goldmann, 2014)
Komunita je v textech z oblasti sociální práce „nejčastěji vymezována na
základě sdílené lokality, zájmu či určitých společných podmínek nebo
problémů.“ (Popple in Gojová in Matoušek a kol., 2013, s. 310) „Myšlenky
o komunitě jako výsledku cíleného úsilí, jako zdroji solidárního jednání
a prostředku k zajištění lepších životních podmínek jsou základem pro chápání
pojmu komunita v sociální práci.“ (Příhodová, 2004, s. 48)
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Podle Příhodové (2004) se uvažování o komunitě z pohledu sociologie
a sociální práce liší v tom, že sociální práce dopředu nepočítá s existujícím
pocitem sounáležitosti a pocitem komunity, její cílenou snahou je tyto jevy
mobilizovat.
Younghusbandová (in Hartl, 1997, s. 27) vymezuje komunitní práci jako
metodu sociální práce, která je zaměřena „na pomoc lidem v rámci místní
komunity, snaží se určit její sociální potřeby, zvážit nejúčinnější způsoby jejich
naplnění a začít na nich pracovat do té míry, jak to umožňují zdroje, které mají
k dispozici.“
„Komunitní práce zdůrazňuje participaci lidí, sdílení a redistribuci moci,
vzájemnou solidaritu a pomoc, mobilizování pocitu sounáležitosti a budování
mobilizované a udržitelné komunity.“ (Schuringa, Henderson a Thomas in
Gojová in Matoušek a kol., 2013, s. 310)
Specht a Courtney (in Burkett in Gojová in Matoušek a kol., 2013, s. 311)
„hovoří o komunitní práci jako o „misi SP v 21. století“.“ Na komunitní práci
je nahlíženo jako na budoucnost sociální práce, „protože v souvislosti
s oslabováním vlivu sociálního státu dochází k přenosu aktivit a odpovědnosti
na lokální úroveň a komunální iniciativy.“ (Gojová in Matoušek a kol., 2013,
s. 312) Komunitní práce je v české praxi využívána především „v podobě
komunitního

plánování

sociálních

služeb

či

zapojení

veřejnosti

do

strategického plánování v oblasti regionálního rozvoje. Další aktivitou je
komunitní organizování, které se využívá především při tvorbě koalic
neziskových organizací. Jsou realizovány projekty komunitního rozvoje,
především v sociálně vyloučených lokalitách.“ (Gojová in Matoušek a kol.,
2013, s. 312)
Podle Popplea (in Gojová in Matoušek a kol., 2013, s. 310) se vyvinulo osm
modelů komunitní práce, které tvoří „komunitní péče, komunitní organizace,
komunitní rozvoj, sociální a komunitní plánování, komunitní vzdělávání,
komunitní akce, feministická a antirasistická komunitní práce.“ Cílem
komunitní práce je vytváření komunit, které se aktivizují pro řešení problémů,
přičemž ve všech modelech komunitní práce je kladen důraz na aktivitu
a participaci všech občanů. (Gojová in Matoušek a kol., 2013)
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5.1.2 Komunitní psychiatrie
Rozvoji komunitní psychiatrie předcházely dvě revoluce psychiatrie.
K první revoluci došlo ve středověku. Druhou revoluci zapříčinil vznik
psychoanalýzy, kterou na přelomu 19. a 20. století formuloval Sigmund Freud.
Vznik a rozvoj komunitní psychiatrie po 2. světové válce je považován za třetí
revoluci v psychiatrii. K většímu rozmachu komunitní psychiatrie poté dochází
v 60. letech. (Hartl, 1997)
Kaplan a Sadock (in Hartl, 1997, s. 154) uvádějí toto vymezení: „Komunitní
psychiatrie se zabývá prevencí a léčením duševních poruch a chorob
a následnou rehabilitací psychiatrických pacientů prostřednictvím připravených
komunitních programů. V přístupu k jednotlivci využívá bohatých zdrojů
a možností, které skýtá komunita.“
Kaplan a Sadok (in Hartl, 1997, s. 155) dále rozlišují čtyři úkoly komunitní
psychiatrie:
 „zajistit všechny podmínky pro rozvoj duševního zdraví dané populace
a vytvořit organizovaný systém péče;
 nést odpovědnost za vtažení občanů a politických představitelů do
procesu vytváření organizované péče;


zajišťovat prevenci, která je stejně důležitá jako přímá péče;

 prosadit, aby spoluzodpovědnost za duševní zdraví ležela na každém
jedinci komunity.“
Pro potřeby této práce je vhodné stručně specifikovat následnou rehabilitaci,
kterou se komunitní psychiatrie zabývá. Moderní psychiatrickou
(psychosociální) rehabilitaci lze chápat jako proces, poslání, přístup,
metodologii. „Cílem psychiatrické rehabilitace je zlepšit fungování osob
s vážnými psychiatrickými poruchami tak, aby mohly bydlet, učit se a pracovat
dle svého výběru, a to s co nejmenší možnou mírou odborné péče.“ (Bennet in
Hejzlar, 2004, s. 105)
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Psychosociální rehabilitace představuje rehabilitační postupy, které se cíleně
zaměřují na obnovu sociálních kompetencí a dovedností, na osobnostní rozvoj
a na schopnost překonávat vlastní limity. Psychosociální rehabilitace je směr
sociální rehabilitace, jejíž cílovou skupinu tvoří osoby s duševní poruchou.
(Hejzlar, 2004)
5.1.3 Komunitní péče
Komunitní péče probíhá v rámci komunitního přístupu, který vymezuji
výše.
„Jako komunitní péče je označován systém terapie, pomoci a podpory, který
je obsahově i organizačně uspořádán tak, aby byl schopen pomoci lidem
i s vážnějším psychickým postižením žít co možná nejvíce v podmínkách
běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem.“ (Pfeiffer in
Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 637)
Profesionálové poskytují péči co nejvíce přímo v komunitě a zároveň sama
komunita by měla být takzvaně „mobilizována“. Cílovou skupinou jsou tedy
nejen osoby s duševní poruchou, ale i další členové komunity, které je nutné
podporovat, aby mohli poskytovat pomoc. (Pěč, 2008)
„Systém komunitní péče v sobě obsahuje i péči lůžkovou, určuje jí však
pozměněnou roli.“ (Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 637)
Dle Hejzlara (2004) přináší komunitní péče řadu pozitiv:


komplexnost péče;

 může být alternativou hospitalizace nebo může zkrátit dobu
hospitalizace, čímž předchází negativním důsledkům dlouhodobých
hospitalizací, jako je například adaptace na náhradní sociální prostředí
a snížená schopnost uskutečnit přechod do běžného prostředí;


komunitní péče má preventivní význam;

 využívání komunitní péče pozitivně ovlivňuje kvalitu života osob
s duševní poruchou.
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Van Weeghel (in Pěč, Probstová, 2009) zmiňuje nejvýznamnější
charakteristiky a požadavky dobré komunitní péče, mezi něž patří:
 dobré pracovní spojenectví mezi uživatelem a poskytovatelem, kdy je
k uživateli přistupováno jako ke kompetentní bytosti;
 profesionální poskytovatelé poskytují efektivní intervence, které jsou
zaměřené především na posílení a společenskou participaci jedinců;
 široká nabídka péče, která je přístupná všem osobám s duševním
onemocněním, jejich rodinám i širší veřejnosti;
 klade se důraz na rodinu a její podporu, dále na jiné neformální
poskytovatele péče.
Základní podmínky pro rozvoj komunitní péče
Pfeiffer (in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) uvádí dokument WHO z roku
1973, který shrnuje potřebné podmínky, jejichž splnění zaručí existenci
a rozvoj systému komunitní péče. Jedná se především o to, aby:
 služby pro osoby s duševním onemocněním byly umístěny lokálně,
byly přístupné a měly jasně vymezenou spádovou oblast;


byla věnována speciální pozornost lidem s chronickým onemocněním

a lidem, kteří pomoc samostatně nevyhledají;


plánování služeb bylo komplexní, byla brána v potaz všechna specifika

daného regionu a v plánu bylo popsáno poslání jednotlivých služeb;


praktickými metodami a formou multidisciplinárního týmu docházelo

ke zlepšování spolupráce mezi profesionály;


byl kladen důraz na vzdělávání odborníků v moderních technikách péče

(case management, rehabilitace apod.);
 byly vytvořeny standardy péče nejen pro celý systém, ale i pro jeho
jednotlivé komponenty;
 legislativa
společnosti.

nepřipustila

vyřazení

osob

s duševní

poruchou

ze

Z výše uvedeného vyplývá potřebnost systematického plánování při vzniku
systému komunitní péče. (Pfeiffer in Höschl, Libiger, Švestka, 2004)
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Je důležité, aby ze systému „nevypadávaly nejpotřebnější skupiny klientů.“
(Stuchlík, 2001, s. 10)
Stuchlík (2001, s. 10) dále zdůrazňuje, že „komunitní péče má dobré
výsledky: zlepšení kvality života klientů, nižší náklady ve srovnání
s nemocniční péčí, skutečnost, že většina klientů tento systém preferuje.“
Probstová (in Matoušek a kol., 2005, s. 134) shrnuje, že tedy komunitní
péče zahrnuje respektování komplexnosti potřeb jedinců, týmovou práci
profesionálů, prevenci stigmatizace a dále „dostupnost služeb, flexibilitu,
orientaci na potřeby uživatelů, jejich kompetenci, uzpůsobení služeb životu
klientů, jejich kultuře, v neposlední řadě uplatnění uživatelů služeb i jejich
rodinných příslušníků při konstrukci i kontrole kvality služeb.“
5.1.4 Současný systém služeb komunitní péče a reforma psychiatrické péče
v ČR
Zdravotnické (intermediární) komunitní

služby

spadají

do

resortu

zdravotnictví a působí na pomezí mezi lůžkovou a ambulantní péčí. Tvoří je
krizová psychiatrická centra, mobilní krizové týmy, denní stacionáře,
komunitní psychiatrické sestry a případně další služby jako např. Komunitní
terénní centrum při PN Bohnice.
Sociální komunitní služby (služby psychiatrické rehabilitace) poskytují
většinou nestátní neziskové organizace, spadají tedy do rezortu ministerstva
práce a sociálních věcí, i když charakter činnosti je spíše zdravotně-sociální.
Tvoří je služby pro podporu bydlení, pro podporu práce a zaměstnání (sociálně
terapeutické dílny, sociální firmy a družstva, podporované a přechodné
zaměstnávání, podporované vzdělávání, job cluby), v oblasti volného času
a sociálních kontaktů (centra denních aktivit, svépomocné aktivity uživatelů
a rodinných příslušníků), případové vedení (case management) a poradenství.
Existují také meziresortní služby (kombinace lůžkových, ambulantních,
intermediárních, rehabilitačních zařízení), které tvoří koordinované celky
s úzkou spoluprací či společné týmy. Tvoří je asertivní komunitní léčba
(multiprofesní tým) a týmy pro léčbu duálních diagnóz. (Pěč in Raboch,
Wenigová eds., 2012)
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Od poloviny 20. století dochází ve vyspělých zemích k deinstitucionalizaci
a přesunu péče do komunitních služeb. „Prostředkem těchto změn je vytváření
komunitních týmů duševního zdraví s určenou geografickou oblastí, ve které
působí. V novějším konceptu tzv. vyvážené péče (balanced care) jde
o integrativní pojetí, ve kterém jsou do systému péče zapojeni: praktičtí lékaři;
specializované ambulantní psychiatrické služby (např. psychiatrické
ambulance) a týmy; psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic; krizové
služby a denní stacionáře; rezidenční péče v komunitě; služby psychiatrické
rehabilitace.“ (Pěč in Raboch, Wenigová eds., 2012, s. 62)
Principy péče tvoří mobilita a propojenost služeb, orientace na lidská práva
a potřeby, nabídka péče v běžném prostředí. (Pěč in Raboch, Wenigová eds.,
2012)
Poskytování péče co nejblíže běžnému prostředí a zároveň zdůraznění
významu jedincova prostředí představuje služba case management. Jde
o případové vedení, které vychází z šesti zásad. Ty tvoří zaměření na zdravé
stránky včetně zkušeností člověka a jeho nadějí do budoucna; vztah založený
na spolupráci; intervence založené na rozhodnutí daného člověka, na jeho přání
a volbě; asertivita jednotlivých intervencí; spolupráce stavící na posilování víry
ve změnu k lepšímu a na tom, že člověk má zdroje k tomu se zlepšovat, učit
a měnit; využití zejména běžných neformálních zdrojů komunity, které jsou
považovány za zdroj, nikoliv za překážku. (Stuchlík, 2001)
V ČR je potřeba transformace celého systému péče o osoby s duševním
onemocněním. ČR se zavázala plnit dokumenty pro Českou republiku
i mezinárodní dokumenty, které se týkají duševního zdraví. Například od února
2010 se stala součástí právního řádu ČR Úmluva OSN o právech osob se
zdravotním postižením. V devatenáctém článku je zdůrazněna povinnost státu,
aby „osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na
rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít
a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí.“
V červnu 2012 byla vydána Deklarace platformy pro transformaci systému
péče o lidi s duševním onemocněním v ČR. Platforma je tvořena zástupci
odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských
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organizací a dalšími jednotlivci. V Deklaraci jsou popsány příčiny současného
nevyhovujícího stavu péče; principy péče vycházející z Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením; uvádí vizi systému služeb; vymezuje základní
kroky transformace; přednáší požadavek na vládu ČR, aby byla transformace
uskutečněna s využitím strukturálních fondů EU, žádá, aby byl formulován
Národní plán péče a vytvořena Národní skupina pro transformaci systému péče,
do níž by byly zapojeny příslušné resorty ministerstev, odborné společnosti
a střešní organizace poskytovatelů a uživatelů péče. (Platforma pro transformaci
systému péče o osoby s duševním onemocněním v ČR, 2012)
V březnu 2013 byla v ČR jako součást Národního programu reforem 2013
schválena Reforma psychiatrické péče. V září 2013 byla Ministerstvem
zdravotnictví ČR schválena Strategie reformy psychiatrické péče, jako pilotní
projekt by měla například vznikat komunitní Centra duševního zdraví. Od roku
2014 je zahájena její implementace. (MZČR, 2013)
Cílem Strategie je zvýšit kvalitu života lidí s duševní nemocí, přičemž
specifické cíle představují: zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou
změnou; omezit stigmatizaci; zvýšit spokojenost uživatelů; zvýšit efektivitu
psychiatrické péče, zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování do
společnosti (především zlepšit podmínky pro zaměstnávání, vzdělávání
a bydlení); zlepšit provázanost služeb zdravotních, sociálních a dalších;
humanizovat poskytování psychiatrické péče. (MZČR, 2013)
Nicméně proces transformace institucionální péče v péči odehrávající se
hlavně v běžných podmínkách života je dlouhodobým procesem. (Platforma
pro rozvoj péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, 2012)
Myslím, že v tuto chvíli nadále platí, že „reforma psychiatrické péče v ČR
zatím vyvolává více otázek než odpovědí“. (Höschl, 2013)
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5.2 Duševní onemocnění dle odborné literatury a dle
autentických příběhů
Podle Světové zdravotnické organizace je duševní porucha „zjevná porucha
duševní činnosti, natolik specifická ve svých klinických projevech, že je
spolehlivě rozpoznatelná jakožto jasně definovaný soubor znaků a natolik
závažná, aby způsobila ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního postavení
nebo obou, a to v takovém stupni, který může být hodnocen jako selhání.“
(Höschl, 1996, s. 3)
Styx (2003) uvádí, že i pro zdravého člověka může být vnější svět
neutěšenou realitou, ze které uniká do snění, nicméně je schopen rozlišovat
mezi tímto sněním a realitou. Odmítání reálného světa je v různé míře součástí
každého duševního onemocnění. Člověk s onemocněním ze schizofrenního
okruhu „však přerušuje vazby na reálný svět ve zneklidňující míře,
znemožňující jeho fungování v přirozeném sociálním prostředí. Nemoc
označovaná jako psychóza mění způsob, jak člověk prožívá svět, druhé lidi
a sám sebe. Reálný svět ustupuje do pozadí a na jeho místo se dostává svět
přeludů a fantazií, ve kterých je člověk uzavřen.“ (Styx, 2003, s. 94)
V této práci se zaměřuji na služby v oblasti bydlení, které jsou určeny
především pro osoby s diagnózou podle Mezinárodní klasifikace nemocí
z okruhu F20 a F30 (okruh psychóz a afektivních poruch), přestože se mnohdy
tyto služby poskytují i lidem s diagózou porucha osobnosti, duální diagnóza
atd. Z mé zkušenosti a hovorů se sociálními pracovníky z neziskových
organizací je zaznamenán výrazný nárůst mladých osob s duální diagnózou,
kteří mají zájem o využívání služeb. Organizace se tomu snaží přizpůsobovat,
například v o. s. Baobab již při přijetí do služeb nehraje roli, zda člověk patří
nebo nepatří do cílové skupiny organizace, jak tomu bylo dříve. V jiných
organizacích pracovníci přetvářejí metodiku práce v organizaci a absolvují
kurz o duálních diagnózách, který pořádá Vzdělávací institut Centra pro rozvoj
péče o duševní zdraví.
Dörner a Plog (1999) upozorňují, že je důležité nezapomenout na to, že
nemoc každého člověka je svým způsobem vždy individuální a ovlivněna
mnoha faktory. Smysl pojmenování diagnóz podle nich spočívá zejména
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v dorozumívání mezi profesionálními pracovníky. „Vyrovnat se s uvedeným
diagnostickým klíčem Mezinárodní klasifikace nemocí je užitečné proto,
abychom poznali rozmanitost možného.“ (Dörner, Plog, 1999, s. 91)
Je tedy nezbytné brát v úvahu osoby s duševním onemocněním jako
jedinečné bytosti, které mohou mít velmi odlišné prognózy a životy, přestože
mají stejnou diagnózu dle MKN- 10. (Mahrová in Mahrová, Venglářová a kol.,
2008)
5.2.1 Příznaky, příčiny a léčba duševních poruch F20-29
Ze skupiny duševních psychotických poruch je nejčastější a zároveň
nejzávažnější schizofrenie. Projevuje se charakteristickým narušením myšlení,
vnímání, situaci neodpovídající nebo oploštělou emotivitou, narušením pocitu
osobitosti a sebekontroly. (Smolík, 2002)
Vlastní prožitek dezorganizace popisuje Saksová (2011, s. 21), která píše, že
„vědomí postupně ztrácí soudržnost. Střed osobnosti se propadá. Střed se
hroutí. Z „já“ se stává jen mlžný opar, a pevný střed, jehož prostřednictvím
člověk prožívá realitu, se ztrácí jako špatný rádiový signál. Už nemáte žádný
pevný bod, z něhož byste se mohli rozhlížet po okolí, vnímat a hodnotit, co se
děje kolem. Žádný střed už nedrží věci pohromadě, nic už vám neposkytuje
čočky, skrze něž byste viděli svět, díky nimž byste si mohli udělat úsudek
a chápat rizika. Jeden nahodilý časový okamžik stíhá druhý. Obrazy, zvuky,
myšlenky a pocity nepasují dohromady.“
Dumková (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003) ve svém příspěvku „Být
bláznem: prohra nebo dar?“ uvádí, jak se u ní nemoc projevila. „Moje
psychóza se rozvíjela dlouho a pomalu, až dospěla do opravdu nesnesitelné
fáze, kdy se mi většina předmětů proměnila v symboly a většina lidí v postavy
se zvláštním poselstvím. Občas jsem se sice cítila jako královna a geniální
vládkyně všehomíra, ale když se halucinace a bludy proti mně „spikly“,
poznala jsem opravdovou vnitřní hrůzu a děs.“ (Dumková in Heller,
Sobotková, Šturma, 2003, s. 455)
Greenbergová (1998) v knize „Neslibovala jsem ti procházku růžovým
sadem“ popisuje rozhovor lékařky, která se snaží popsat rodičům psychický
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stav dcery. „My, kdo jsme tuhle nemoc nezažili na vlastní kůži, můžeme jen
tušit, jaké hrůzy a osamělost tam musí být. Víte, my teď od ní chceme, aby
odložila stranou všechna léta toho, co znala jako skutečnost, a aby slepě přijala
jinou

verzi

světa.

Debořina

nemoc

je

teď

zoufalý

zápas

o zdraví.“(Greenbergová, 1998, s. 113) Rodiče na to namítají, že svět, který
dceři zprostředkovávali, nebyl nijak špatný. Doktorka dále vysvětluje. „Jenže
ona ten váš svět vůbec nikdy nepřijala, copak to nechápete? Vytvořila robota,
který se pohyboval ve skutečném světě, ale skutečná osoba za ním se stále víc
a víc odtahovala.“ (Greenbergová, 1998, s. 113) Při schůzkách s Deborou
lékařka ozřejmuje možnost volby každého člověka, že bude záležet na Deboře,
zda zůstane ve svém bezpečném světě, nebo zkusí žít ve světě s ostatními.
Doktorka se snaží Deboře vysvětlit, že nemoc je také přizpůsobení se
okolnostem života, že „tyto skryté světy – všechny – a jazyky, tajné znaky
a smírné oběti jsou pro ni prostředkem, jak zůstat naživu ve světě plné zvůle
a hrůzy.“ (Greenbergová, 1998, s. 64).
Mluví s ní také o tom, že když je člověk nemocný, tak je stále v nějaké
skupině, s jinými nemocnými, ke kterým patří. Debora popírala, že by patřila
k tomuto světu, ale sama vnitřně věděla, že „otevřela mysl slovům tak jako oko
uvyklé tmě opatrně rozvírá řasy do světla, a když zjistí, že světlo byť jen
nepatrně oslepuje, opět se zavře; je však už pozdě. Světlo přišlo a přišlo
nezvratně, přestože ho oko odmítlo. Bylo příliš pozdě nevidět ho. Koneckonců,
na déčku je doma, je tu doma víc, než byla kdekoli předtím, a poprvé jako cosi
uznaného a určeného – jako jeden z bláznů.“ (Greenbergová, 1998, s. 64)
Styx (2003, s. 101) upozorňuje, že toto nemusí platit u každého stejně,
neboť i v reálném světě nemocničního zařízení se člověk může cítit osaměle
a méněcenně, kdežto ve svém bludném světě „je výrazně „někým“, třeba
i pronásledovanou bytostí, ale v každém případě někým důležitým.“
Příčiny onemocnění ze schizofrenního okruhu jsou různorodé, lze říci, že
závisí na bio-psycho-socio-spirituálních faktorech, které se u každého jedince
ovlivňují zcela jedinečným způsobem. Náchylnost pro duševní poruchu může
být vrozená nebo získaná. Zkráceně lze říci, že pokud má člověk dědičné
dispozice a v raném dětství je vystaven zátěžovým situacím či nepříznivým
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vlivům, může být náchylnější k duševnímu onemocnění. V dospělosti je tento
člověk zvýšeně zranitelný i běžnými vlivy, má nižší frustrační toleranci
a i běžná zátěž u něj může vyvolat schizofrenní onemocnění.(Vágnerová, 1999)
Vágnerová (1999, s. 177) dále uvádí, že „problém nespočívá v zátěži, ale ve
způsobu, jakým ji jedinec zpracuje.“
Příznaky schizofrenie rozlišil v roce 1980 Timothy Crow na pozitivní, které
znamenají nadměrné či zkreslené vyjádření normálních funkcí, a negativní,
které představují ztrátu či oslabení těchto funkcí. (Smolík, 2002)
„Stažení se“ či „uzavírání se“ je závažný příznak znehodnocující kvalitu
sociálních vazeb.“ (Styx, 2003, s. 95)
Saksová (2011, s. 189) popisuje, že právě „jedním z nejhorších aspektů
schizofrenie je silná izolace – neustálé vědomí, že jste jiní, jaksi odlišní, ne tak
úplně jako ostatní lidé. Jiní lidé jsou z masa a kostí a uvnitř těla mají orgány
a zdravé tkáně. Vy jste ale jen stroj a uvnitř jste celí z kovu. Medikace a terapie
mluvením tento strašlivý pocit zmírňují, ale je tu ještě něco, co dokáže být
stejně mocné jako jakákoli léčba – přátelství.“
Průběh schizofrenního onemocnění má několik fází. Před samotným
propuknutím nemoci se objevují varovné příznaky, poté následuje akutní ataka
nemoci, vyhasínání nemoci, neboli reziduální období, a období remise, tedy
částečné či úplné vymizení příznaků. (Češková in Svoboda, Češková,
Kučerová, 2006)
V návaznosti na předchozí podkapitoly o sociální opoře lze říci, že „životní
události ovlivňují průběh psychotických poruch.“ (Motlová in Motlová,
Koukolík, 2004, s. 45) Bylo zjištěno, že „doba mezi relapsem a událostí byla
tím delší, čím větší schopnost vypořádat se s ním pacienti měli (měřítkem bylo
aktivní vyhledávání podpory) a čím více opory v sociální síti se jim dostalo.“
(Hultman in Motlová in Motlová, Koukolík, 2004, s. 45)
Saksová (2011, s. 51) vyzdvihuje význam opory, když píše, že „opravdoví
přátelé nám pomáhají správně se zorientovat ve světě, a v mém případě – když
začaly různé projevy schizofrenie zamlžovat mou schopnost jasného myšlení –
byl to právě Kenny, kdo mi sloužil jako průvodce v hlubokém lese.“
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Styx (2003) se zmiňuje o tom, že odolnost vůči nereálnému ohrožení člověk
získává souběžně s rozvíjením vztahů se svým sociálním okolím, včetně
zdravotníků. „Teprve v bezpečných vztazích může nemocný nabýt odvahu
zkusit to se světem, se sebou samým a se svými životními problémy.“ (Styx,
2003, s. 112)
Zároveň každý člověk chce být potřebný pro své okolí, přinášet něco sám do
společenství, v němž žije. Dumková (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003,
s. 456) říká, že lidé s duševním onemocněním „mohou mít ve společnosti dosti
užitečnou roli: ukazují lidem, že jejich psychika není ze železa a je třeba ji
chránit. Zároveň však svými odlišnými pohledy na realitu a mnohdy až dětskou
naivitou dělají svět barevnějším a rozvolňují všeobecnou upjatost
technokraticky namyšleného a šedivě střídmého života dnešního lidstva.“
Při léčbě duševních poruch je důležitá nejen farmakoterapie, ale stejnou
měrou i psychoterapie a socioterapie. Farmakoterapie spočívá především
v podávání psychofarmak. (Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004) Cílem
psychoterapie je zapojit jedince do prostředí běžného života, zajistit, aby byl
soběstačný a aby se kvalita jeho života co nejvíce zlepšila. (Češková in
Svoboda, Češková, Kučerová, 2006) Roli má také socioterapie, což jsou
„postupy vedoucí ke zmírnění vlivu nepříznivých společenských faktorů na
chorobné duševní příznaky a k omezení dopadu těchto psychopatologických
projevů na sociální postavení nemocného.“ (Pavlovský in Malá, Pavlovský,
2002, s. 111)
Dumková (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003) ve své výpovědi
o zkušenosti s duševní nemocí říká, že k jejímu relativnímu vyléčení došlo
v jedné pražské neziskové organizaci. Uvádí, že v dané organizaci „byla moje
fantazie nasměrována k pozitivním představám – měla a naštěstí i uměla jsem
si představovat ideální podmínky svého života, řešení situací, do kterých jsem
se dostávala.“ (Dumková in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 455) Přínos
vidí v tom, že se jí proces uzdravování stal koníčkem. „Směla jsem si
vyzkoušet různé situace nanečisto a vrhala jsem se do toho s vervou. Psychická
forma sebedestrukce šla stranou; terapeutům se povedlo přehodit znaménko
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mých přirozených tendencí k introspekci a já o sobě začala uvažovat kladněji.“
(Dumková in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 456)
Léčba schizofrenní poruchy tedy vyžaduje komplexní přístup. Hospitalizace
v lůžkovém zařízení je považována za potřebnou v době prvního propuknutí
nemoci, kdy dochází k diagnostickému ohodnocení a k diferenciální diagnóze,
dále tehdy, je-li člověk nebezpečný sobě či svému okolí, když není schopen se
o sebe postarat. Navrátí-li se psychotické příznaky v době, kdy má člověk
zajištěnou dostatečnou podporu a ambulantní péči systémem komunitní péče,
nemusí být hospitalizace nutná. (Zvolský a kol., 1996)
Hovoří se o tzv. třetinovém pravidle, na kterém se shoduje více autorů.
Z celkového počtu lidí, kteří onemocněli schizofrenií, se zhruba jedna třetina
zcela vyléčí, druhé třetině se nemoc občas vrací v podobě relapsů a třetí třetině
přechází nemoc do chronicity. (Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004,
Kalina, 2001, Jarolímek, 2006, Malá in Malá, Pavlovský, 2002, Vágnerová,
1999)
5.2.2 Sociální problematika související s duševním onemocněním
Níže uvedu některé psycho-sociální problémy, které mohou souviset
s dlouhodobým duševním onemocněním. Smyslem textu není jejich zobecnění,
vždy jde o konkrétního člověka, který se nachází v určité životní situaci.
Lidé s duševním onemocněním představují heterogenní skupinu, i přes
velkou diverzitu má většina lidí společné to, že v každodenním fungování
pociťují určitá omezení. (Weeghel in Pěč, Probstová, 2009)
Dumková (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003), když říká, že akutní
projevy nemoci nejsou tím nejhorším, s čím se musí člověk se zkušeností
s duševní nemocí vypořádat. „Mnohem horší však je, když vás, přeléčené
psychofarmaky, opustí někdejší bludy a vy stojíte před těžkostmi běžného
života. Psychóza vás celkově oslabila. Jste na dlouhodobé neschopence a
neumíte dohlédnout tak daleko, abyste si představili, co bude následovat po
ní.“ (Dumková in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 455) Zmiňuje dále
praktické obtíže. „Pod vlivem léků jste ochablí, ospalí a bez vůle.
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Sebeobslužná činnost, totiž udržování čistoty a pořádku, vám činí neobvyklé
potíže.“ (Dumková in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 455)
Jednu z problematik tvoří stigmatizace a diskriminace. Se stigmatizací
a následnou diskriminací se člověk s duševním onemocněním setkává stále
poměrně často a může se tak dostávat do společenské izolace.
Dochází tak ke značkovacímu procesu, kdy jsou lidem s duševním
onemocněním přičítány určité vlastnosti, kterými se liší od běžné populace. Na
druhé straně se můžeme setkat i s tzv. „selfstigmatizací“, kdy má sám člověk
pocit, že se nehodí do okolního světa, má nízké sebevědomí a malou sebeúctu.
(Jarolímek in Šupa, 2006)
Dumková (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 455) popisuje, že „další
těžkosti, se kterými se ve fázi návratu do normálního života setkáte, nastávají
při vaší prezentaci navenek. Když se setkáte s cizími lidmi, projevujete
nešťastnou tendenci vyprávět jim svůj příběh – snad abyste tímto důvěrným
sdělením připoutali pozornost, protože nic jiného v daném stavu ani nabídnout
neumíte. Potíže vám dělá nejen to, co je nepříjemné většině populace, totiž
jednání s úřady, ale i takové podružnosti a banality, jako například nakoupit
v obchodě. Studujete tváře lidí kolem sebe, zda už TO na vás poznali a zda se
vám nevysmívají. Na druhé straně trpíte touhou jim to všem vysvětlit.“
Gordon (2011) po propuštění měla také potřebu všem vyprávět o své
zkušenosti s nemocí. „Snad proto, že mi to všechno pořád ještě připadalo
neskutečné a poněvadž jsem doufala, že když cizím lidem povím o své
mentální poruše, najdu zase kontakt, všechno bude zase reálné. Že někoho
zatáhnu do rozhovoru – a cvak! – budu zase existovat sama pro sebe.“
(Gordon, 2011, s. 264)
K tomu se vyjadřuje také Saksová (2011), která je přesvědčena, že při
uzavírání přátelství si automaticky lidé vypráví své minulé příběhy. Což pro
člověka se schizofrenií, který díky hospitalizacím zažil několik proluk, může
být obtížné. Může zvažovat, zda si historky vymyslí, i když mu lhaní není
příjemné. Nemusí také vyprávět nic, což však může působit podivně. „Nebo se
můžete rozhodnout jim o své nemoci říct a celkem nepříjemně se přesvědčit
o tom, že lidé na to většinou nejsou připraveni.“ (Saksová, 2011, s. 278-279)
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Stigma postihuje nejen jedince s duševním onemocněním, ale i jeho rodinu,
profesionály v psychiatrických zařízeních a

samotnou léčbu. Světová

psychiatrická asociace (WPA) vyhlásila program na potírání předsudků
o schizofrenii. Jeho cílem je zbavit osoby s duševní poruchou diskriminace
a posílit jejich autonomii a právo rozhodovat o sobě samých. Destigmatizace
spočívá nejen ve změně postojů, ale i v legislativních opatřeních. „Napomáhá jí
využívání možností péče mimo lůžková zařízení, ve stacionářích, krizových
centrech a střediscích, které nemocným napomáhají bránit skluzu v sociální
kompetenci.“ (Libiger in Höschl, Libiger, Švestka, 2004, s. 409)
Další oblastí je bydlení a vytváření domova, které nemoc může ovlivnit.
Saksová (2011, s. 240) si pokládá otázku, „jak může člověk v novém
neznámém prostředí vystavět naprosto předvídatelný, známý a zvládnutelný
život, v němž nebudou žádná překvapení? A navíc ho vytvořit rychle, protože
na tom doslova závisí váš život.“ Sama se stěhovala do nového města a říká, že
jí pomohlo, že nové město bylo svým prostředím podobné městu původnímu.
„Rozhodně mi pomohlo, že mi Los Angeles připomínalo domov – ta rozlehlá
předměstí, palmy, modrá obloha, blízkost oceánu.“ (Saksová, 2011, s. 240)
Domov popisuje Saksová (2011) také v souvislosti se svým bojem s nemocí,
snaze

zvládat

každodenní

život

a

v souvislosti

s podporou

od

psychoanalytičky. Přirovnává svoji snahu odolávat nemoci k chřipce, kdy by
člověk chtěl zůstat doma, ale musí plnit své každodenní povinnosti. Člověk
tedy sebere všechny své síly a den se snaží zvládnout. „Víte, že když to
dokážete, budete moci jít potom domů, kde na vás čeká pohovka (nebo postel
nebo horká vana nebo cokoli, co pro vás v tu chvíli představuje pohodlí
a bezpečí). Držíte se, ale jakmile se dostanete domů, zhroutíte se. Po celé dva
roky jsem dělala svou práci, plnila povinnosti a vydržela to přes den, jak
nejlépe jsem dokázala, a potom jsem utekla k paní Jonesové, kde jsem
okamžitě sejmula ze své mysli řetězy a sesypala jsem se.“ (Saksová, 2011,
s. 104)
O tom, jak člověku může chybět jeho prostředí, vypráví také Gordon
(2011), když popisuje, jak v den svých narozenin dostane první propustku
z psychiatrického zařízení a rozhodne se jet zpět do svého bytu. Nesetkala se
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s přáteli, protože byla přesvědčena, že pro ni není obtížné navazovat kontakt
s lidmi, ale že naopak pocit ztráty kontaktu se zhoršuje, když je sama, což si
také nyní chtěla vyzkoušet. Prožitek je popsán následujícími slovy: „Jsem tady.
Můžu si zamknout dveře. Nikdo mi sem nevrazí. Velice tiše jsem se
rozplakala. Byly to slzy štěstí a úlevy, ale s nádechem smutku nad tím vším, co
se předtím stalo. Byla jsem doma, ve svém bytě, pryč z toho chorobného
prostředí. Byla jsem ve svém světě.“ (Gordon, 2011, s. 222) Tenkrát si hrdinka
myslela, že nemoc překonala, přesto však její pocit přerušení kontaktu
přetrvával i na onom známém a nejbezpečnějším místě. (Gordon, 2011)
Také v oblasti zaměstnání nebo studia se člověk s duševním onemocněním
setkává s mnoha problémy. Duševní nemoc může způsobit trvalejší změnu
psychiky, což se následně projevuje v každodenním boji jedince
„s dlouhodobými poruchami kognitivních funkcí, pozornosti a emocí.“
(Probstová in Matoušek a kol., 2005, s. 148) Tyto potíže mohou následně
vyústit v částečnou či úplnou ztrátu schopnosti pracovat. Schopnost jedince
pracovat závisí také na tom, v jakém životním období člověk onemocněl.
Pokud jej nemoc zastihne v době studií, může být velmi komplikované studium
dokončit nebo nalézt zaměstnání. V případě, že je člověk již zaměstnán,
nemusí samotná duševní nemoc znamenat ztrátu pracovního místa, avšak je
často spojena s dlouhodobější pracovní neschopností. Člověk s duševním
onemocněním se může setkat s diskriminací i při hledání nového pracovního
místa. Důsledky nemoci, které mohou ovlivnit zaměstnání a studium, může
například tvořit snížená schopnost soustředění, ztráta motivace a pracovních
návyků. (Probstová in Matoušek a kol., 2005)
Je nezbytné zmínit také problematiku přiznávání invalidního důchodu. I zde
záleží na individualitě jedince, protože někdo tuto možnost vítá a je pro něj
jistotou pravidelného příjmu, někdo jiný se přiznání invalidního důchodu brání
a je pro něj stigmatem. (Probstová in Matoušek a kol., 2005)
Další oblastí jsou vztahy a trávení volného času. Ve skupině osob
s duševním onemocněním, ostatně jako v jakékoliv jiné skupině osob,
nalezneme různorodé představy o trávení volného času. Ve smysluplném
naplňování volného času mohou lidem s duševním onemocněním bránit různé
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vnitřní i vnější překážky. Ať už jde o finanční náročnost, odmítavé reakce okolí
či strach na obou stranách, symptomy duševní nemoci, vedlejší účinky léků,
nízkou sebedůvěru, nadnesená obranná očekávání a podobně. (Probstová in
Matoušek a kol., 2005)
Finanční situace osob s duševním onemocněním bývá taktéž různorodá,
avšak finanční problémy bývají vcelku běžné. Lidé s duševním onemocněním
mají často omezené fyzické či finanční prostředky, což jim znemožňuje trávit
čas ve veřejných prostorách. (Šupa, 2006)
Duševní nemoc často způsobuje změnu vztahů mezi jedincem a jeho
okolím. „Pokud člověk onemocní psychózou, neznamená to zátěž jenom pro
něho, ale i pro jeho okolí, především rodinu.“ (Jarolímek, 2006, s. 21)
Dumková (in Heller, Sobotková, Šturma, 2003, s. 455) popisuje také obtíže
ve vztazích, kdy „okolí, příbuzní a přátelé nevědí, co od vás mohou očekávat
a jak se k vám mají chovat.“ Dále zmiňuje možné obtíže při navazování
a udržení partnerského vztahu. „Když navážete partnerský vztah se zdravým
člověkem, tajíte svou diagnózu tak dlouho, dokud to na vás nějak nepraskne.
Máte hrůzu z toho, že vás partner opustí, až se tu strašlivou věc dozví. Jedněm
o sobě říkáte vše a jiným nic.“ (Dumková in Heller, Sobotková, Šturma, 2003,
s. 455)
Je možné říci, že všechny tyto oblasti se navzájem prolínají. Duševní nemoc
může často bránit přirozenému budování interpersonálních vztahů či
znehodnotit vztahy již vybudované. Může být důvodem trávení mnoho času
hospitalizací, může znehodnotit sociální kompetence jedince či znesnadnit
využívání jeho psychického potenciálu. (Šupa, 2006)
„Každý z nás má potřebu jíst, pít, spát, bydlet, pracovat, potřebu soukromí,
společnosti, klidu, vlastního prostoru (teritoria), sexuality, informací (novinky,
zvědavost). Už v tomto tvrzení „každý má“ spočívá uznání jisté pravidelnosti
a normality.“ (Dörner, Plog, 1999, s. 297-298)
„S každým návalem nemoci ztrácí psychicky nemocný člověk svůj svět;
svět a cesty, obrazy cest, jež vedou do světa. Tím je míněn konkrétní vnější
svět (prádelna, banka, hospoda, pošta, muzeum, svépomocná skupina),
především však sociální jednání, jež účast ve světě umožňuje. Odkud získává
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pacient znalosti o kontaktu s lidmi (lidmi na pracovišti, v restauraci, v tramvaji,
v klubu nebo ve sdružení), jak se ve své nemoci vztahuje k pravidlům
(normám), kterým dalekosáhle podřizuje i své jednání?“ (Dörner, Plog, 1999,
s. 297) Za důležitější považují autoři již zmiňovanou izolaci, kterou s sebou
nemoc přináší. Ponechává člověka sobě samému, odlišuje jej od ostatních.
„Čím více způsoby jeho jednání odporují obecným pravidlům, tím obtížnější
pro něj je udržet si normální sociální dovednosti, resp. znovu je získat
a rozvinout dobrý pocit ze svých svérázností.“ (Dörner, Plog, 1999, s. 297)
„Víc než cokoli jiného jsem chtěla být zdravá a nedotčená, chtěla jsem ve
světě existovat jako své autentické já – a byla jsem hluboce přesvědčena, že ty
léky mou snahu podkopávají.“ (Saksová, 2011, s. 239) A dále píše, že
„pokaždé, když mě něco srazilo na zem, jsem se zase zvedla, neexistoval
důvod, proč bych to tak nemohla dělat pořád. Jen jsem musela já ovládat svoji
mysl, a nikoli naopak, a pokud budu opatrná, podaří se mi získat život, který
jsem chtěla, a plně se v něm zabydlet.“ (Saksová, 2011, s. 239)
Saksová (2011) shrnuje, že pomocí správné léčby lze mít naplnění a bohatý
život. Výzva k hledání správného způsobu prožití svého života je společná
zdravým i lidem s nemocí. „Mým štěstím není to, že jsem se uzdravila
z duševní choroby. To se totiž nestalo a ani nikdy nestane. Mým štěstím je to,
že jsem našla svůj život.“ (Saksová, 2011, s. 324)
Přičemž autorka také uvádí, že „to, díky čemu je život báječný – dobří
přátelé, uspokojující práce, láskyplné vztahy – je stejně cenné pro ty z nás,
kteří bojujeme se schizofrenií, jako pro všechny ostatní.“ (Saksová, 2011,
s. 324)
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6 VÝZKUMNÁ ČÁST
V praktické části jsem pro výzkum zvolila kvalitativní přístup, který
k popsání, analyzování a interpretování vlastností zkoumaného fenoménu
vnitřní a vnější reality člověka využívá kvalitativní metody. Přístup staví na
principu jedinečnosti a neopakovatelnosti, kdy určitý jedinečný fenomén
mohou lidé vnímat často velmi odlišně a v různých rovinách. (Miovský, 2006)6
Cílem kvalitativního výzkumu je získat popis zvláštností případů a rozvíjet
teorie o daných fenoménech. (Hendl, 2005)
Disman (2002) uvádí, že posláním kvalitativního výzkumu je porozumění
lidem v jejich sociálních situacích. V tom spočívá i síla získaných dat, nejde
tedy o jejich množství, ale o výzkumníkovu schopnost dobře poznat několik
osob v jejich kulturním kontextu. (Faulkner, Sparkes in Hendl, 2005)
V následujících podkapitolách uvádím obecné informace o zvolené metodě,
cíl, průběh a výsledky výzkumu.

6.1 Cíl výzkumu
Vzhledem k tématu a cílům práce jsem provedla kvalitativní výzkum
formou analýzy rozhovorů 7.
Pro propojení teoretické části, v níž jsem se zabývala vymezením domova
z pohledu oborů a bydlením z pohledu sociální politiky a sociální práce
v souvislosti s využíváním služeb v oblasti bydlení lidmi se zkušeností
s duševní nemocí, jsem si ve výzkumné části zvolila za cíl výzkumu:
-

Zjistit, jak vnímají domov a bydlení lidé se zkušeností s duševní nemocí
žijící v pronájmu či s rodinou a v podporovaném bydlení (službě
chráněné bydlení).

6

Kvalitativní přístup dále využívá principu procesuálnosti, dynamiky a kontextuálnosti, kdy
uznává, že ne všechny zákonitosti a pravidla platí obecně. Cíleně pracujeme s reflexivitou, tedy
s faktem, že sám výzkumník se přímo i nepřímo podílí na procesech, které zkoumá. (Miovský,
2006)
7
Mám na mysli polostrukturované interview, nicméně ve výzkumné části převážně užívám
mně bližší pojem rozhovor.
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-

A dále zjistit, jaká je minimální role sociálních služeb v oblasti bydlení
při vytváření domova u lidí s duševním onemocněním. 8

6.2 Obecné informace o zvolené metodě
Jako

metodu

nejrozšířenější

jsem
podobou

zvolila
metody

polostrukturované
interview,

interview,

protože

řeší

které

je

nevýhody

strukturovaného i nestrukturovaného interview. Vyžaduje technickou přípravu
a vytvoření schématu, které se stává pro tazatele závazným. Schéma tvoří
okruhy otázek, na které se potencionálních účastníků tazatel ptá. Pořadí okruhů
lze zaměňovat dle potřeby, v průběhu interview se tazatel doptává a ověřuje si,
zda odpovědi správně pochopil. Závazné je pro tazatele jádro interview, které
tvoří minimum otázek, které je nutné účastníkům položit.
K jádru se připojují doplňující témata a otázky, vznikající bezprostředně při
interview, a je poté na tazateli, zda tuto nadstavbu využije při analýze. Je také
doporučováno provádět interview v přirozených podmínkách. (Miovský, 2006)
Výhodou

polostrukturovaného

interview

je

možnost

využít

prvky

nestrukturovaného i strukturovaného interview, autentický a nenucený styl
komunikace tazatele může účastníka motivovat a jeho zájem může usnadnit
zodpovězení více strukturovaných otázek. Díky možnosti klást doplňující
otázky lze získat více informací. Nevýhodou je možnost, že tazatel neudrží
minimální strukturu, volnými otázkami bude tříštit konzistenci získaných
informací nebo bude získávat nerelevantní data vzhledem k cílům. (Miovský,
2006)
Interview má několik fází. V přípravné fázi výzkumník vytváří otázky,
v úvodní části oslovuje a navazuje kontakt s účastníky, informuje a získává
souhlas. Ve fázi vzestupu a upevnění kontaktu aktivně vytváří podmínky pro
interview, až se dostává k jádru interview, k samotným hlavním otázkám.
Nelze podcenit ani fázi závěrečnou, kdy dochází k ukončení interview.
(Miovský, 2006)
8

Minimální role sociálních služeb v oblasti bydlení vychází z komunitního přístupu, kdy by
služby měly poskytovat pouze nejnutnější míru formální podpory.
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Analýzu dat lze provést pomocí kódování, kdy výzkumník přiřazuje klíčová
slova k pasážím textu a může tak pracovat s většími významovými celky.
Propojuje data tím, že v nich hledá spojitosti, části textu slučuje a vytváří
kategorie, trsy a vzorce. Z údajů následně vyvozuje závěry, data interpretuje
a ověřuje platnost své interpretace. Na základě toho vytvoří interpretační rámec
a buduje teorii. (Miovský, 2006)

6.3 Výzkumný vzorek a výběr vzorku
Za účelem provedení výzkumu jsem v dubnu 2014 oslovila dvě pražské
neziskové organizace poskytující sociální služby lidem s duševním
onemocněním. Vzhledem k cíli rozhovorů jsem hledala dva účastníky, kteří
bydlí ve službě chráněné bydlení a dva účastníky, kteří žádných služeb
v oblasti bydlení nevyužívají. Mým původním záměrem bylo provést
rozhovory s dvěma ženami a dvěma muži.
Na dvou chráněných bydleních jsem se zúčastnila ranních komunit, kde
jsem uživatelům představila svoji práci a požádala o rozhovory. Zároveň jsem
stejným způsobem oslovila před směnou zaměstnance, kteří pracují na
chráněných pracovních místech. Pro rozhovory jsem zvolila muže a ženy, kteří
se nabídli a souhlasili jako první.
Jednoho účastníka jsem nakonec oslovila cíleně sama, a to vzhledem
k tomu, že jedna respondentka v týž den, kdy jsme uskutečnily rozhovor, stáhla
zpět informovaný souhlas9. Přestože druhý den telefonovala a svůj souhlas opět
potvrdila, rozhodla jsem se následně daný rozhovor nepoužít s ohledem na
skutečnost, že souhlas již jednou vzala zpět. Z tohoto důvodu jsem nedodržela
původní plán homogenity a rozhovory jsem vedla s jednou ženou a třemi muži.
V souladu s obsahem informovaného souhlasu, který jsem účastníkům
představila a před započetím rozhovorů s nimi podepsala, neuvádím jejich
jména. Respondenty označuji počátečním písmenem R a číslem 1-4, které
souhlasí s pořadím uskutečnění rozhovorů.

9

Viz Příloha č. 10
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V následující tabulce uvádím základní údaje o respondentech. Záměrně
neobsahuje informace o diagnóze či délce léčby, protože jde o citlivé údaje,
které nejsou dle mého názoru pro účely výzkumu nezbytné.
Tabulka č. 1: Respondenti
Označení
respondenta

Pohlaví

Věk

R1

muž

35 let

R2

žena

44 let

R3
R4

muž
muž

Délka

Délka

Délka

pobytu
na CHB*

pobytu
na PSB

2 roky,
4 měsíce

---

---

---

---

6 let,
8 měsíců

pobytu
v
pronájmu*

Délka

Datum
rozhovoru

Délka
rozhovoru

---

25. 4. 2014

1 hod,
19 min

---

25. 4. 2014

pobytu
u rodiče*

36 let

---

---

5 let

---

29. 4. 2014

33 let

2 roky,
3 měsíce

1 rok,
5 měsíců

---

8 měsíců

5. 5. 2014

1 hod,
4 min
1 hod,
16 min
1 hod,
12 min

* ke dni rozhovoru

6.4 Předvýzkum a průběh výzkumu
Během přípravy výzkumu jsem zpřesňovala cíl a několikrát pozměnila znění
otázek rozhovoru.
Na začátku dubna 2014 jsem při příležitosti celodenního prodeje výrobků na
trzích hovořila dlouze s uživatelkou, která začala sama vyprávět o problematice
svého současného bydlení a historii svého domova, což mi pomohlo přemýšlet
o formulaci otázek. Přestože v současné době pracuji v sociálních službách
zaměřených na oblast zaměstnávání, s domovem a bydlením se pojí mnoho
témat, kterých se s uživateli dotýkáme v hovorech i při individuálním
plánování.
Otázky jsem opakovaně konzultovala na fakultě s PhDr. Bohumilou
Bašteckou, Ph.D. V rámci konzultace jsem si vyzkoušela roli tazatele
i respondentky, kdy jsem měla možnost nejen otázky pokládat, ale i se nad
nimi sama zamyslet a zkusit zodpovědět. Posléze došlo k úpravě otázek, neboť
některé vyzývaly pouze k heslovitým odpovědím. Pro ujištění, zda jsou otázky
na první pohled srozumitelné, jsem se obrátila i na čtyři osoby se zkušeností

91

s duševní nemocí s prosbou o komentář, zda se jim zdá znění otázek
srozumitelné a zda je po přečtení otázek napadá, jak by odpovídaly. Rozhovor
jsem si vyzkoušela vést i se svým rodinným příslušníkem. Z předvýzkumu
jsem si psala průběžně poznámky, podle kterých jsem znění otázek upravovala,
tyto poznámky ani původní znění otázek zde však neuvádím.
6.4.1 Výsledné znění otázek
Znění otázek navazuje na cíle diplomové práce a vychází z cíle výzkumu. 10
Otázky jsem formulovala následovně:
1) Můžete mi, prosím, povědět o tom, co se Vám vybaví, když se řekne
„doma“? Můžete mi o tom říct víc?
2) Jak přispíváte k tomu, aby „doma“ pro Vás bylo opravdu doma? Jaký je
Váš příspěvek, který do svého „doma“ přinášíte Vy?
3) Co si nosíte s sebou, jaký kus domova?
4) Liší se pro Vás nějakým způsobem domov, doma, bydlení? Pokud ano,
jak?
6.4.2 Rozhovory a jejich zpracování
Rozhovory jsem uskutečnila na přelomu dubna a května 2014.
S respondenty R1 a R2, kteří využívají službu chráněné bydlení, jsem
rozhovory vedla v jejich pokojích na chráněném bydlení. S respondentem R3
jsem se setkala v jeho kanceláři a s respondentem R4 v prostorách pracoviště.
Před započetím rozhovorů došlo k podpisu informovaného souhlasu. Po
ukončení rozhovoru jsem účastníkům předala malou pozornost v podobě
čokolády a květiny v květináči. Zároveň jsem se ještě ujistila, zda nemají
nějaké otázky a opětovně je upozornila na možnost se na mne obrátit.
Pro účely zpracování výzkumu jsem z rozhovorů pořídila zvukový záznam
na diktafon. Následně jsem rozhovory doslovně přepsala a záznamy smazala.
V přílohách11 uvádím úplné přepisy rozhovorů, které jsem vyčistila od pauz.
Některé pauzy jsem ponechala, jsou v textu vyznačeny třemi tečkami.
10
11

Viz podkapitola 6.1
Viz Přílohy č. 1 - 4
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V rozhovorech jsem změnila veškeré údaje, které by mohly vést k identifikaci
těchto osob, měnila jsem jména a místa, o nichž hovořili, na což v rozhovorech
převážně také upozorňuji textem v závorkách. Textem v závorkách také
vysvětluji některé momenty v rozhovoru.

6.5 Výsledky analýzy dat
V souladu s cíli diplomové práce a s cílem výzkumu uvádím ve výsledcích
tohoto kvalitativního výzkumu vnímání domova čtyř respondentů 12.
První úroveň kvalitativního zpracování výsledku tvoří významové
kategorie13, které jsem zpracovala z přepisu rozhovorů. Analyzovala jsem
každý rozhovor zvlášť. Významové kategorie jsem vytvářela tak, že jsem
rozhovory opakovaně četla, podtrhávala odlišnými barvami slova v textu a po
pravém okraji si zapisovala klíčové pojmy nebo celé věty, které se vztahovaly
k cíli výzkumu. Posléze jsem text znovu přečetla a vyznačila hlavní kategorie
vycházející z podtržených citací a poznámek po pravém okraji. Klíčová slova
jsem použila pro název jednotlivých kategorií a řadila jsem pod ně související
citace z rozhovorů. Dále jsem hledala souvislosti mezi kategoriemi a některé
kategorie jsem sloučila dohromady. V závěru jsem provedla kontrolu
opětovným čtením textu, abych si ověřila, že kategorie odpovídají
a nevynechala jsem žádnou důležitou informaci. Správnost postupu analýzy dat
a vytvoření kategorizace jsem si ověřovala u respondenta R1, kdy jsem
porovnala mé významové kategorie s těmi, ke kterým u respondenta R1 došla
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. Postup analýzy jsem opakovaně konzultovala
a na základě toho významové kategorie zpřesňovala.
Druhou úroveň výsledku analýzy dat tvoří významové vzorce vnímání
domova respondentů R1 až R4, které vychází z významových kategorií. 14
Způsob zpracování vzorců jsem opět konzultovala s PhDr. Bohumilou
Bašteckou, Ph.D. Svůj postup jsem ověřovala pomocí porovnání jejího a mého

12

Viz Tabulka č. 1
Viz Přílohy č. 5 - 8
14
Viz následující podkapitola 6.5.1
13
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vzorce vnímání domova respondentem R1 a poté jsem vzorce upravovala
a zkracovala. Vzhledem k cíli výzkumu nebylo potřeba pro vytvoření vzorce
využít všechny významové kategorie. Vzorec R1 jsem nakonec upravila podle
vzorce vypracovaného PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D.
Třetí úroveň analýzy dat tvoří zpracování tabulek, které obsahují výroky
respondentů týkající se vnímání domova; rozdílu mezi domovem, doma
a bydlením; vnímání služby chráněné bydlení a dalších sociálních služeb pro
podporu bydlení. Bohatost získaných dat z rozhovorů tím samozřejmě nelze
zcela vyčerpat. K tabulkám jsem dospěla na základě analýzy dat z rozhovorů,
kdy jsem v jednotlivých rozhovorech hledala významy pro výše uvedená
témata a poté jsem výroky respondentů slučovala dohromady a vytvářela
významové trsy. Významové trsy 15 obsahují přímé výroky respondentů
k jednotlivým tabulkám. Jednotlivé výroky cituji s označením respondenta R1
až R4, aby bylo patrné, kterému respondentovi výrok patří.
6.5.1 Významové vzorce vnímání domova u respondentů
V následujících podkapitolách uvádím významové vzorce vnímání domova
čtyř respondentů, které jsem zpracovala pomocí významových kategorií.
Pro zpracování jsem použila vlastní slova respondentů, která jsem
ponechala v původním, místy nespisovném, tvaru. Citace slov respondentů jsou
psána kurzívou. Pro lepší srozumitelnost vzorce jsem v některých případech
doplnila text vlastními slovy, která jsou uvedena v normálním stylu písma.

15

Viz Příloha č. 9
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6.5.1.1 Vnímání domova respondentem R1
Doma je pro mě klid, máma, když se dobře daří. Od 9 let do 14 jsem měl
bezvadný život. To klidný dětství mi dává naději.
V mých 14 se máma ze dne na den změnila. Pak jsem byl v nemocnicích,
léčebnách, pak jsem utek, spal pokaždý jinde, kde jsem si našel nějaký úkryt.
Byl jsem jako stěhovavej pták. Snažím se schovat, abych mohl být jako ostatní.
Musím na sobě pracovat, abych se uzdravil. Pomáhá mi klid, bezpečí a samota.
Nejsem kompletní v organismu. Potřebujete mít strukturu. Na chráněném
bydlení mi pomáhá, že se o mě někdo zajímá a že mě drží zkrátka. Ta podpora
je i vychovatelná, abych se držel pravidlama, abych třeba bral léky každý den.
Vím, že tohle chráněné bydlení doma není. Jednou to bude končit, a kdybych
to bral jako doma, budu bezmocnej v budoucnosti. Dokud nemám svůj vlastní
kapitál, nemůžu říkat, že to je doma. Na chráněným bydlením je to doma tím
bezpečím, mým pokojem a podporou za dveřma.
Starám se tady, aby bylo uklizeno. A pořídil jsem si kaktus. Občas si s ním
povídám. Můj jedinej kamarád byla vždycky cigareta. Je moje přání, aby mi
sem nechodili cizí lidi. Soused není cizí člověk. Bez sousedů to ani nejde,
i myslivec musí mít sousedy. Nevidět celý den nějakýho člověka, to mi vadí.
Takže známí, sousedi, ale kamarád asi těžko. Ostatní lidi, nevím, jestli jsou to
autisti, ale stávalo se, že říkali to, co jsem nechtěl slyšet. Poslední dobou už si
lidí ani moc nevšímám, abych v sobě zabil ten strach.
Doma je, když si koupíte svůj vlastní byt a máte práci, anebo jste bohatý
člověk a máte prostě svůj. Doma, tam být nemůžu, tam mám zlou mámu. Doma
je v lese. Jenomže v lese už být nemůžu, už se to zpřísnilo. Celý můj dům jsou
moje kosti, všechny kosti, co mám v těle, to je můj domov. Je to ta moje stavba
ve mně. Vydržet všechno a být na tom líp, až budu mít všechno kompletní.
V sobě si stavím takovej dům, abych byl jako třeba Terminátor.
Bydlení je přechodný. Domov je tam, kde je Vaše rodný bydliště, a doma je
tam, kde se zařídíte Vy. Nejdůležitější je domov, tam kde se narodíte. Pobočník
domova jsou příbuzný, jako malý jsem si k nim chodil odpočinout. Teďkon je to
tam samá modernizace, už bych se tam nechtěl vrátit. Já bych hlavně chtěl mít
svoji jistotu, když se mi bude dařit a když ostatní nebudou mít nějaký problémy.
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6.5.1.2 Vnímání domova respondentem R2
Na doma mám vzpomínky, doma je tam, kde máte zázemí, někdo, kdo Vás
má rád. Kde je prostě nejlíp, místo, kam se můžete vracet. Doma to bylo
strašně fajn dětství s rodičema a bratrem. Bydlela jsem s maminkou a tatínkem
do 36 let. Když maminka a tatínek zemřeli, bylo to jako blesk z čistýho nebe.
Po smrti rodičů se zhoršily potíže s chozením ven. Rok jsem bydlela sama,
zvládala jsem to blbě, nebylo co jíst. Chodila za mnou pečovatelka, občas
brácha a sousedka, ale bylo mi blbý jí říkat o jídlo. Čekala jsem na tohle
chráněný bydlení. Na chráněném bydlení to je o disciplíně, pomáhají mi tu,
nemám tady ty nejbližší, ale mám tady kamarády.
Mám dva domovy, tady na chráněném bydlení a u bratra. Ani jeden nemám
jakoby svůj. Já právě nechci bejt sama. Domov mám u bratra, teď jsem tam
byla po 7 letech na Vánoce, ale nemůžu u něj být dlouhodobě. Doma to jsou
vlastně ty lidi, který se na Vás těšej. Domov na chráněném bydlení dělají ty lidi,
se kterými si tu můžu popovídat, dívat se na televizi, o Vánocích péct cukroví,
je tu hodnej terapeutickej tým, cítím se tu dobře. Jsem ráda, že jsem už zvyklá
bez rodičů fungovat takhle, jak funguju. Doma vytvářím, když tady do toho
něco dávám. Když vařím, uklízím a třeba řeknu tomu druhýmu, že je tu
nepořádek, aby to uklidil, nebo když mě požádá nebo mě to štve, tak to udělám.
V mém pokoji je pro mě důležitý, aby to tady bylo hezký. Můj kus domova si
nosím v hlavě jako vzpomínky a taky to jsou takový moje poklady v krabici,
třeba slon od maminky. A pak tady mám Vikinku (křeček), na kterou koukám
přes klec. Do budoucna je pro mě nejdůležitější naučit se chodit ven a s tím
právě tady potřebuju pomoct. Do budoucna vůbec nemám představu, jak to
bude s bydlením. Přemýšlela jsem, že bych šla do Krásný Lípy (domov se
zvláštním režimem), ale neviděla bych bráchu, není tam dostupnost.
Domov je vlastně jenom jeden, že chráněné bydlení je přestupný místo
k domovu. Domov je to u bratra, ale u bráchy bych dlouho taky bydlet
nemohla. Nemám teď konkrétní místo, kde bych mohla bydlet delší dobu, ale
chtěla bych tam mít toho bráchu někde, třeba najít tam pronájem poblíž.
Časem bych si chtěla najít nějakýho přítele, že by mě třeba naučil chodit ven.
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6.5.1.3 Vnímání domova respondentem R3
Doma je můj původní domov s rodičema, se ségrama. Domov vnímám jako
společenství lidí a místo, kterým je pro mě ten byt a to město, kde jsem vyrostl,
kde jsem každého znal. Domovem pro mě bylo také osm let, které jsem strávil
se ženou v Berouně. Byli jsme rodina, akorát děti jsme neměli. Vztah se ženou
se zkomplikoval tou nemocí, zažila se mnou hospitalizaci, jenže po propuštění
to nekončí, člověk je minimálně půl roku utlumenej. Hlavní důvod, proč to
skončilo, byl, že měla pocit, že vedle sebe nemá toho člověka, co si brala.
Potom (na koleji, s přítelkyní, v klášteře) to bylo spíš takový bydlení.
V každém bydlení si člověk podle mýho názoru musí jakoby udělat kousíček
toho domova, aby tam vůbec moh bejt. Ten kousíček pro mě byla parta, volnej
čas s nima, sžití se s tím prostorem a moje knihy.
Teď, co jsem sám, jsem takovej dvojdomovec, žiju u mamky a v bytě na
Smíchově, kde mám svůj prostor, soukromí, nezávislost. Prahu jsem nikdy
nezval za svý, bere mi energii tou anonymitou, neobsáhnu ten prostor, není to
tu pro mě tak bezpečný. Mám v Praze pár přátel. Dům, ve kterém bydlím
v pronájmu, je příjemnej, se sousedama se známe, je to taková komunita.
Domov tady v bytě na Smíchově dělá to, že jsem si ho sám zařídil. Hlavní
jsou pro mě knížky,křeslo a věci, na který jsem zvyklej, to už je pro mě takovej
pocit domova. Taky se o to snažím starat, uklízet a tak. Hodně přispívá, že je to
můj prostor, kam si můžu někoho pozvat. A je to místo, kam se vracím.
V bytě mi chybí někdo, s kým bych domov sdílel. Chtěl bych hodně děti.
Umím si představit, že bych se znovu oženil, ale jsem i smířenej trochu s tím, že
to tak nemusí dopadnout.
Pro mě je úplně fundamentální jistota, že se můžu vrátit domů, že neskončím
nějak špatně. Můj vnitřní domov, který v sobě pořád mám, bez ohledu na to,
kde zrovna jsem, je ta vazba na rodinu. S tím, že tenhleten vnitřní domov můžu
proměnit v ten fyzickej a vrátit se domů. Nechci si moc připouštět, že by se
moje nemoc zhoršila a já nemohl bydlet sám.
Vážně uvažuju o tom, že až dostuduju, tak se vrátím do našeho kraje.
Pronajal bych si garsonku, nebo bydlel s mamkou. Jsem připravenej se o ni
postarat, byli při mně, když jsem byl nemocnej, chtěl bych jim to vrátit.
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6.5.1.4 Vnímání domova respondentem R4
Doma je pro mě místo, kde si odpočinu, kde zůstanu, když mi není dobře,
teplý jídlo, povinnosti, příjemný prostředí, internet. Domov je máma, ségra
a případně brácha, vybavujou se mi vzpomínky. Domov je taky místo, kde
vyrostete, rodiče tam žijí a můžete se tam vrátit, ale to já nemám.
V osmnácti mě máma vyhodila z domu, před léčbou jsem bydlel nějakou
dobu u otčíma, u babičky. Mám zkušenost s tím, kdy člověk nemá domov, šest
zim jsem strávil na ulici. Naučilo mě to. Musel jsem změnit to, jak se chovám,
pakliže jsem chtěl věci, na kterých mi záleží, který jsou většinou spojený
s domovem: teplou vodu, teplý jídlo, suchou postel a střechu nad hlavou.
Po léčení jsem nemohl domů, chtěl jsem bejt v Praze, nebejt izolovanej, tak
jsem šel do chráněnýho bydlení. Bydlel jsem tam s přítelkyní, podporovali jsme
se, chtěli jsme jít do podporovanýho samostatnýho bydlení. Na chráněném
bydlení to bylo i nebylo doma, ale pro mě nejvíc doma, jak může takováhle
služba fungovat. Měl jsem tam studijní prostředí, komfort, vybavený pokoj,
soukromí, kontrolu. Chráněný bydlení bylo tam, kde je mi doma, což je Praha.
Protože já jsem se narodil a prožil většinu života v Praze, a tam to bylo a já
jsem se tam moh pohybovat, moh jsem prostě si vytvořit přátele. Rozhodl jsem
se pro podporu samostatnýho bydlení, nebyl jsem připravenej úplně se starat
sám o sebe. Potřeboval jsem si vyzkoušet, co musím doma zastat. Na PSB jsem
bydlel sám, měl jsem tam absolutní soukromí, klid, zázemí, vybavenej byt.
V návaznosti na několik let života na ulici to pro mě byl čistě můj domov.
Doma jsem teďka v baráku v Praze s mámou a ségrou, protože máma
nechtěla bydlet sama. Mám svůj pokoj, soukromí, klid, kde uvařit, kde se
vykoupat, velkou postel. Abych se doma cejtil doma tak uklízím, uvařím jídlo
a snažím se vycházet s lidma. S sebou si nosím ten pocit, že se mám kam vrátit,
že mám zázemí, místo někde.
Do budoucna mám představu vlastního domova, bydlet sám nebo
s partnerkou ve vlastním pronájmu. Do budoucna doufám, že budu mít svoje
doma, že budu mít nárok na sociální byt. Spolíhám, že vyjde sociální bydlení,
jinak doufám, že mi máma koupí garsonku v Praze nebo dostanu byt po
babičce.
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6.5.2 Tabulkové zpracování dat
Níže uvádím tabulky významů pro vnímání pojmů domov, doma a bydlení
respondenty, a tabulky jejich výroků k chráněnému bydlení a dalším službám.
Tabulka č. 2: Souhrnné významy pro domov
Souhrnné významy pro domov (doma) /
Respondent

R1

1. Domov je místo a vlastní prostor
Místo, kam se můžete vracet

R2

R3

R4

ano

ano

ano

Místo, kde si odpočinu

ano

Místo, kde se můžu schovat

ano

Soukromí
Vlastní prostor, zázemí

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Střecha nad hlavou

ano

Město, kraj
2. Domov jsou lidé kolem
Rodina

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

– rodiče, sourozenci, manželka, příbuzní
Přátelé, kamarádi
Sousedi

ano

Vycházení s druhými lidmi

ano

3. Domov jsou vzpomínky a bezpečí
Dětství, vzpomínky, emoce
Klid, bezpečí

ano
ano

4. Domov tvoří (moje) věci
Materiální vybavení, komfort-např. postel, vařič

ano

Osobní věci-např. knihy, kaktus, pohlednice

ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano
ano

ano

ano

ano

V tabulce č. 2 uvádím shrnutí některých pojmů, které respondenti zmiňovali
v souvislosti s tím, co pro ně představuje pojem domov (doma). V jednotlivých
rozhovorech jsem hledala významy pro domov a poté jsem výroky respondentů
sloučila do čtyř významových trsů, které obsahují přímé výroky i mnou
uvedené nadřazené pojmy.
V získaných datech se ukazuje, že vnímání domova u respondentů souvisí
se vztahem k místu, s potřebou vlastního prostoru, s rodinou a důležitými lidmi
v životě, se vzpomínkami, s materiálními věcmi.
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Tabulka č. 3: Vnímaní rozdílů mezi pojmy domov, doma, bydlení
Vnímání rozdílů mezi pojmy domov, doma, bydlení
Domov je

Vaše rodný bydliště, tam, kde se narodíte (R1)
Kde jsem bydlel v dětství (R4)
Kde člověk vyrůstal s rodičema (R4)
Ten nejzákladnější s rodičema, se ségrama (R3)

Doma je

Kde se zařídíte (R1)
Když si koupíte vlastní byt (R1)
To, co si vytvoříte jako novej domov (R4)
Prostě vlastní bydlení – pronájem (R4)

Bydlení je

Přechodný (R1)
Přestupný místo k domovu (R2)
Že člověk má kde přespat, může tam bejt, ale není to domov (R3)
Nepoutá k jednomu místu jako doma (R4)

Tabulka č. 3 znázorňuje patrný rozdíl ve vnímání pojmů domov, doma
a bydlení, přestože v rozhovorech s respondenty mnohdy pojem domov a doma
splýval. Zároveň je zajímavé, že dva respondenti hovořili o tom, že mají dvě
místa, kde jsou doma. Respondent R3 vnímá své doma u matky a ve svém
bytě. Přičemž respondentka R2 nakonec došla k názoru, že doma je jen jedno,
má jej spojené s blízkými lidmi. Respondent R4 se zároveň také vyjadřoval
o tom, že i ve službách se cítil doma. Důležité je zmínit, že v souvislosti
s využíváním terénní služby podpora samostatného bydlení bydlel v bytě, který
měla pronajatý organizace, a tedy ono využívání tohoto bytu bylo pouze na
omezenou dobu. Proto, když se i výše vyjadřuje o tom, že mu služba byla
doma, je to tím, že s terénní službou spojuje i poskytnutý byt. Tomu se však
tabulka již nevěnuje.

100

Tabulka č. 4: Výroky vztahující se k sociální službě chráněné bydlení
Pojmy vztahující se k sociální službě chráněné bydlení /

R1

R2

R4

Respondent
Podpora a pravidla
Podpora, že se o mě někdo zajímá
Podpora, že mě drží zkrátka, abych se držel pravidlama ve
smlouvách, abych třeba bral léky

ano
ano

Disciplína

ano

Dozor terapeuta, kontrola, abych nebral drogy, řád, že se
nepije, nekouří v budově
Bezpečí

ano
ano

Pomoc s úklidem, vařením, naučila jsem se to tu
Zájem a tolerance

ano
ano

Pomoc s chozením ven

ano

Ubytování
Soukromí

ano

ano

ano

Vlastní prostor, pokoj s toaletou

ano

ano

ano

Střecha nad hlavou, že nemusím bejt venku

ano

Studijní prostředí

ano

Lidé
Pomáhalo mi, že nejsem mezi závislejma lidma
Kamarádi, společné trávení času, hezký vztahy
Můžu se obrátit o něco na sousedy, oni ke mně

ano
ano
ano

Být si rovni, nedělat věci za ostatní

ano

CHB je v Praze, možnost najít přátele

ano

V tabulce č. 4 uvádím výroky, které se objevovaly v rozhovorech
s respondenty v souvislosti s využíváním služby chráněné bydlení.
Při pohledu na tabulky o chráněném bydlení a o domově vidíme, že
chráněné bydlení může naplňovat některé potřeby související s domovem.
Služba chráněné bydlení tedy kromě ubytování a kontaktu s lidmi poskytuje
onu podporu a pravidla, která zmiňují všichni tři respondenti, přestože její
konkrétní podoba je u každého jiná. Také vztah k lidem na chráněném bydlení
je u každého různý, pro respondenta R1 jsou to sousedi, kteří jsou součástí
harmonie a pohody domácnosti. Pro respondenta R4 bylo důležité, že není
mezi lidmi se závislostí, přičemž hlavní pro něho bylo nacházet přátele mimo
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chráněné bydlení. U respondentky R2 je tomu naopak, vytváří si přátele uvnitř
služby, z rozhovoru se lze domnívat, že s nimi po jejich odchodu ze služby již
kontakt dále neudržuje.
Tabulka č. 5: Výroky respondentů vztahující se k dalším sociálním
službám pro podporu bydlení
Výroky respondentů vztahující se k dalším sociálním službám
Terapeutická komunita
Nechtěl jsem do komunity, bejt někde izolovanej mimo
Prahu. (R4)
Na PSB jsem měl dohled, abych se osamostatňoval. (R4)

PSB

Na PSB jsem měl možnost vyzkoušet, co musím zastat: úklid,
osobní hygiena, zdravá strava, neutrácet peníze. (R4)
PSB není pro mě, nezvládala bych to (R2)
Domov se zvláštním režimem

Přemýšlela jsem, že bych šla do Krásný Lípy, ale není tam
dostupnost. (R2)

Domov pro seniory

Chtěla jsem do domova důchodců v Praze, ale jsem ještě
mladá. (R2)

Obecně

sociální

v oblasti bydlení

služby

Sociální služby jsem nevyužíval, měl jsem zázemí v rodině.
(R3)

Respondenti se dále vyjadřovali i k dalším sociálním službám, o čemž je
právě tabulka č. 5. Je patrné, že pokud již respondenti potřebují nebo zvažují
využívat nějakou službu, je důležité, aby byla dostupná co nejblíže jejich
prostředí. Respondent R4 například v rozhovoru říká, že nechtěl do
terapeutické komunity, proto raději čekal v psychiatrické nemocnici, než se
uvolnilo místo na chráněném bydlení. Zároveň s ohledem na vytvoření
vlastního domova mluvil o tom, že by chtěl bydlet někde, kde bude dobrá
dopravní dostupnost. Respondentka R2 hledá konkrétní místo, kde by chtěla
bydlet, v rozhovoru uváděla možnosti, které jí napadaly a které postupně
zavrhovala, místní dostupnost je pro ni důležitá proto, aby to nebylo daleko od
bratra. Ze čtyř respondentů pouze respondent R3 nemá zkušenost s využíváním
žádné sociální služby.
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6.6 Interpretace
Níže uvádím svůj pohled z pozice výzkumníka na získaná data. Interpretace
se týká vnímání domova respondenty R1-R4 a minimální role služeb v oblasti
bydlení při vytváření domova u lidí s duševním onemocněním.
Přestože se tedy mnohdy shodují motivy toho, co je pro respondenty doma
důležité a co pro ně domov představuje, je patrné, že kontexty se liší.
Například pojem domova vnímají respondenti pozitivně, i když jejich
zkušenosti s domovem nebyly vždy jen pozitivní – např. respondent R1 hovoří
o tom, že od 14 let se máma změnila a z domova jen utíkal; respondentka R2
vzpomíná na tramatizující prožitek smrti obou rodičů; respondent R3 zmiňuje
rozpad vztahu s manželkou a období, kdy se necítil doma nikde; respondent R4
zmiňuje časté stěhování s rodinou a fyzické násilí ze strany otčíma, hovoří
o užívání drog a s tím spojenou nemožnost bydlet doma, Přesto domov spojují
s příjemným prožitkem: když se dobře daří (R1); je to místo, kde se cítí dobře
(R3); kde je nejlíp (R2); kde se cítím příjemně (R4). Příjemný prožitek však
u každého vychází z něčeho jiného, zatímco R1 jej spojuje s bezstarostným
dětstvím v určitém věku, R3 s patřením k místu a lidem, R2 s rodinou a R4
s komfortem.
Vnímání domova je u každého z respondentů tedy zcela individuální a na
základě jejich životního příběhu zcela originální i přesto, že pod pojem domov
řadí podobné motivy.
Vztah k domovu u respondenta R1 spočívá v touze žít sám, a to ve vlastním
koupeném bytě. Chtěl by žít po svém, bez vlivu ostatních lidí, což může
vycházet z jeho životních zkušeností. Kontakty s rodinou má přerušené
a nechce je navazovat. Součástí domova jsou pro něho sousedé, ty považuje za
součást harmonie domácnosti. Minimální role služeb v oblasti bydlení při
vytváření domova může spočívat v pomoci s hledáním bytu, který by mohl
získat do vlastnictví, nebo alespoň takového, který by přijal za svůj, kde by měl
onu jistotu a sousedy, na které by se mohl v případě potřeby obrátit. Hovoří
o potřebě struktury, zájmu, touze zbavit se strachu. Pokud by strach byl
překážkou v hledání svého domova, bylo by vhodné s pracovníkem na
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chráněném bydlení více zmapovat, čím to je, že se mu na chráněném bydlení
daří strach snižovat. Po nezbytně dlouhou dobu by zpočátku mohlo být vhodné
nabídnout možnost využít terénní služby podpora samostatného bydlení nebo
služby case managera, než by našel někoho ze sousedů nebo z okolí, kdo by
mu onou podporou, v podobě zájmu a možnosti se v případě potřeby na někoho
obrátit, mohl být.
U respondentky R2 je vztah k domovu spojen s druhými lidmi a touhou
nebydlet sama. Vnímá svoji závislost na pomoci od druhých lidí a přeje si, aby
to tak zůstalo. Jejím cílem není osamostatnit se tak, aby bydlela zcela sama, ale
mít vedle sebe někoho, o koho se bude moci opřít. Nejraději by bydlela
s bratrem nebo alespoň poblíž něho. Minimální možná role služeb v oblasti
bydlení při vytváření domova může být v tom, že pokud nelze podpořit bratra
a příbuzné, aby mohla bydlet u nich, může pracovník chráněného bydlení
podpořit bratra, aby společně s respondentkou hledali bydlení poblíž něho.
Sama respondentka uvádí, že s bratrem musí probrat své finanční možnosti,
posléze by s ním mohla také hledat finančně a místně dostupné bydlení.
S pracovníkem i bratrem by mohla zmapovat, zda není někdo, s kým by si
bydlení dokázala představit. V rozhovoru hovořila o paní, která k sobě do bytu
někoho hledala, nebo také o tom, že by si ráda našla přítele. Minimální možná
role služeb v oblasti bydlení může spočívat i v pomoci pracovníka s podáním
inzerátu. Respondentka v rozhovoru hovoří o tom, co všechno v domácnosti
zvládá samostatně, významnou roli zde jistě hraje oceňování i minimálních
úspěchů, které by ideálně mělo vycházet především od blízkých. Nakupování a
trénink chození ven by dle mého názoru bylo možné trénovat i z jiného
prostředí, než chráněného bydlení. Pomoci ji na cestě za vytvořením vlastního
domova, kde bude mít pro sebe nezbytnou podporu druhých například v tom,
že ji nadále bude v některých ohledech pomáhat bratr a po nezbytně dlouhou
dobu a jen v případě nezbytných záležitostí by mohla využívat služby podpora
samostatného bydlení, pro zajištění nákupů například využívat běžnou dovážku
nákupu domů od obchodního řetězce. Z rozhovoru vyplývá, že respondentka se
přátelí zejména s lidmi na chráněném bydlení a posléze je jí líto, když odejdou,
protože se již poté nijak více nestýkají. Hovoří pouze o jedné kamarádce, která
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však dle všeho bydlí daleko. Vytvoření a udržení vztahů v souvislosti
s vytvářením domova zde hraje pro respondentku významnou roli.
Vztah k domovu u respondenta R3 spočívá v touze být potřebný pro své
blízké a splatit dluh rodině tím, že stejně jako oni pomohli v nemoci jemu, i on
se postará o svoji matku. Domov pro něho představují jeho přátelé a rodina.
Jeho představa budoucího domova je mít kolem sebe nadále lidi, založit rodinu
a mít děti, žít v kraji, který je jeho domovem. Minimální možná role služeb
v oblasti bydlení při vytváření domova zde není žádná, respondent má podporu
v rodině a zakládá si na své samostatnosti a schopnosti se bez služeb obejít.
Vztah k domovu u respondenta R4 spočívá v potřebě komfortu a zajištění
základních potřeb, v potřebě vycházet s lidmi, v touze osamostatnit se, získat
bydlení, které si bude moci finančně dovolit, ať již sociální byt nebo s pomocí
matky zakoupit byt. Zároveň by chtěl získat zaměstnání, díky němuž bude
moci opravit dům, který jednou zdědí. Hraje pro něho roli i to, aby mohl
vytvářet zdravé vztahy s lidmi v prostředí, ve kterém žije. V rozhovoru lze
vyvodit, že pro něho bylo důležité obnovit vztah s matkou, aby dostál jejímu
přání, zvolil si využít službu chráněné bydlení, a zároveň chtěl bydlet
s přítelkyní, s níž by se podporovali navzájem, což mu ve službě chráněného
bydlení bylo umožněno. V podpoře samostatného bydlení pak pro něho bylo
důležité, že získal od pracovníka informace o tom, jak si sám může zažádat
o sociální byt.
Minimální možnou roli služeb v oblasti bydlení při vytváření domova u lidí
s duševním onemocněním lze spatřovat v tom, že daná role je vždy ojedinělá.
Obecně minimální role služeb v bydlení při vytváření domova vyplývá
z komunitního přístupu, ze samotných cílů a poslání služeb chráněné bydlení a
podpora samostatného bydlení, kdy služby mají pomáhat posilovat schopnost
samostatnosti, podporovat ve využívání vlastních zdrojů a zdrojů z přirozeného
prostředí a nemají tuto roli vynahrazovat.
Hezky to vyjádřil i respondent R4 „ten dohled byl nad tím, abych se
osamostatňoval. Jakože neměl bejt jako dohled a pomoc o tom, že budu pobírat
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nějakou sociální péči, ale naopak abych se dostal k tomu, že žádnou tu sociální
péči už nebudu potřebovat.“
Minimální role služeb spočívá v tom, že pracovník rozumí pohledu
uživatele na svět, jeho představám o domově a podporuje jej v jejich dosažení,
kdy tedy nutností je vycházet z vlastních zdrojů daného člověka
a z přirozených zdrojů komunity. Různorodost představ o domově lze spatřovat
v uvedených rozhovorech.
Přestože se v rozhovorech objevuje, že sociální služby chráněné bydlení
a podpora samostatného bydlení byly nebo jsou pro respondenty určitým
způsobem domovem, vnímají, že jsou poskytovány pouze po určitou dobu
a jsou tedy přechodným místem. Je to ve shodě s tím, jak jsou dané služby
nastaveny, kdy mají směřovat k tomu, aby člověk získal potřebné dovednosti
a schopnosti a žil začleněn ve společnosti.
Začlenění do společnosti však může narážet na nereálné nebo obtížně
splnitelné sny a představy o domově, na onemocnění a s ním spojená omezení,
a v neposlední řadě i na nedostupnost finančně únosného bydlení.
Minimální role služeb v oblasti bydlení při vytváření domova tedy vždy
vyplývá z konkrétní situace konkrétního člověka, proto je tedy vždy jiná.
Nicméně kde je hranice onoho minima, co ještě ano a co již nemá pracovník ve
službách v oblasti bydlení dělat, může být mnohdy obtížné rozpoznat.
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6.7 Diskuse
Diskuse je dvojí, v souvislosti s teoretickými zdroji a s validitou výzkumu.
6.7.1 Diskuse s teoretickými zdroji
Vzhledem k šíři získaných dat i k šíři zpracování teorie zde uvedu pouze
některá jejich propojení. Ve výsledcích se ukazuje, že služba chráněné bydlení
naplňuje potřeby související s bydlením, poskytuje lidem potřebnou podporu.
U respondenta R3 se ukazuje, že pokud člověk má podporu rodiny a lidí
kolem, může být možné se bez těchto služeb obejít.
Služby v oblasti bydlení někdy mohou vynahrazovat roli, kterou člověk
může nalézt i v síti sociálních vztahů. Mohou pomoci naučit se a udržet
dovednosti související s bydlením, které jsou pro vytvoření domova také
důležité. V teoretické části například uvádím, jak Dörner a Plog (1999, s. 271)
říkají, že „naše myšlenkové tradice nás zkazily tak, že příliš brzy myslíme na
„zařízení“, méně věříme jednotlivým lidem.“ I tak ale Dörner a Plog (1999,
s. 273) přiznávají význam chráněného bydlení v tom, že „aby mohla většina
chronicky nemocných samostatně bydlet a žít, potřebuje alespoň po určitou
dobu kontakt s profesionálním terapeutem.“
S vytvořením vlastního domova souvisí také finanční problematika
a dostupnost bydlení. O financích hovoří i respondent R1, který si chce hlavně
udržet stav financí, respondentka R2 si není jistá svojí finanční situací,
respondent R4 hovoří o potřebě splácet dluhy a najít finančně dostupné
bydlení. O finanční problematice se zmiňuji i v teoretické části, například se
k ní vyjadřuje Probstová (in Matoušek a kol., 2005). Zároveň v souvislosti
s obtížnou finanční dostupností nájemního a vlastnického bydlení hovoříme
o sociálním bydlení, které zatím není v ČR systémově řešeno, jak uvádím
v teoretické části. K tomu, aby člověk mohl žít opravdu začleněn, je potřeba,
aby byla větší dostupnost bydlení. Právu vybrat si místo bydlení se věnuje
článek 19 v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň
pokud již člověk potřebuje využívat některé služby, měly by být především
poskytovány co nejblíže přirozenému prostředí, s čímž souvisí i problematika
transformace služeb, které se v teorii věnuji.
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Minimální roli služeb v oblasti bydlení při vytváření domova nelze obecně
přesně určit, u každého člověka bude vypadat jinak. Důležitá je podpora
vlastních zdrojů člověka a zdrojů z jeho přirozeného prostředí, tedy
neposkytovat ve službách to, s čím si člověk může poradit sám nebo pomocí
blízkých či jiných lidí. Znamená to tedy také „věřit v rozmanité lidské
společenství, v jeho síly a zdroje, v to, že lidé jsou schopni a ochotni si
například navzájem pomáhat“ (Baštecká in Baštecká a kol., 2013, s. 94)
Ve výsledcích se také ukazuje, že vnímání domova u respondentů souvisí se
vztahem k určitému místu a se vztahy s lidmi, což je ve shodě s definicí ve
Velkém sociologickém slovníku, kde je uvedeno, že domov je „více méně
ucelený obraz okruhu blízkých, známých lidí svázaných s hmotným
prostředím, ve kterém člověk delší dobu pobýval (s bytem, domem, krajinou),
naplněný pocitem sounáležitosti, zázemí, bezpečí.“ (Maříková, Petrusek,
Vodáková, 1996, s. 219)
V získaných datech o vnímání domova respondenty lze vypozorovat všech
sedm znaků domova dle Somervilla (1992): Významy domova jako přístřeší střecha nad hlavou; jako krb - vlídná atmosféra; srdce - vztahy, náklonnost,
podpora; soukromí - teritorialita; kořeny – zdroj vlastní identity, rozumění
světu a druhým lidem; příbytek – alespoň nějaké místo, které lze nazvat
domovem; ráj jako ideální představa domova.
Například o tom, že s domovem se pojí i potřeba soukromí, se vyjadřuje
také Hučín (2003, s. 9), když píše, že „každý člověk potřebuje soukromí
a ochranu domova.“ Služby v oblasti bydlení by měly uspokojovat potřebu
člověka na soukromí, což zmiňují i respondenti R1, R2, R3. Shodně uvádí také
Sokol (2004, s. 32), že teritorialita se uskutečňuje i „jako osobní soukromí
rodiny, nebo dokonce i jednotlivých jejích členů třeba v bytě, kam mu druzí
„nelezou“.“ Podobný výraz užil i respondent R4, když říkal, že doma u matky
má svůj prostor a své soukromí, kam mu nikdo neleze.
Ve výsledcích se potvrzuje, že chráněné bydlení je vnímáno jako přechodné
místo, jak se vyjadřují respondenti R1, R2, nicméně i na onom přechodném
místě si člověk musí vytvořit kousíček domova, aby tam vůbec mohl být, jak
říká respondent R3.
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Ukazuje se, že domov si člověk vytváří, ale zároveň jej tvoří i to, co si nese
s sebou, není tedy jen fyzický, ale jde i o jeho vnitřní prožívání. Například
respondent R3 hovoří o tom, že si s sebou všude nosí své knihy a vědomí toho,
že má zázemí, kam se může kdykoliv vrátit. Dufková (2008, s. 4) říká, že do
„“dočasného“ domova přinášíme prostřednictvím své identity mnoho ze svého
prvotního domova - přinejmenším ve významu duchovním (své hodnoty,
prožitky apod.), někdy i v materiální podobě (obrázek, který přece „odjakživa“
visel nad naším jídelním stolem).“ A dále se k tomu vyjadřuje například
Pelcová (in Kružík, Novotný, 2006, s. 90), která uvádí, že domov znamená
„mít se kam vrátit, je spojen s důležitým pocitem, že tam na mne někdo čeká.“
6.7.2 Diskuse s výsledky
Vzhledem k tomu, že daný výzkum byl proveden pouze se čtyřmi
respondenty, je výzkum do jisté míry omezen právě samotnou velikostí vzorku.
Jisté omezení výzkumu může spočívat ve skutečnosti, že jsme se
s respondenty nesetkali poprvé, ale poznali jsme se již dříve při mém
pracovním působení v sociálních službách. Ovlivnění výsledků může být dvojí,
zaprvé z mé strany jako výzkumníka16, kdy do analýzy dat výzkumník vkládá
i své osobní postoje k daným respondentům a k vlastnímu vnímání domova. Za
druhé mohou být výsledky ovlivněny samotnými respondenty, kteří své
odpovědi mohou uzpůsobovat tomu, že výzkumníka znají a mohou své
odpovědi uzpůsobovat tomu, co předpokládají, že chce výzkumník slyšet.
Výsledky mohou být zkresleny také samotným způsobem kladení otázek, kdy
při pročítání přepisu rozhovoru je možné vyhodnotit chyby, například ptaní se
na více věcí současně či sugestivní styl otázek. Důvodem je předchozí
nezkušenost s vedením výzkumného rozhovoru.Výsledky tedy není možné
zobecňovat. Cílem výzkumu nebylo přinést data, která by bylo možné
považovat za obecně platná, ale zejména přiblížit zcela jedinečné vnímání
domova čtyř respondentů a dále zjistit nebo spíše hledat minimální možnou roli
služeb v oblasti bydlení při vytváření domova.
16

„Zkreslení způsobené badatelem, zejména prostřednictvím jeho nereflektovaných
implicitních teorií, zkušeností, předpojatosti atd.“ (Miovský, 2006, s. 273)
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Závěr
Tato diplomová práce byla věnována fenoménu domova. V úvodu jsem si
vytyčila jako cíle: zmapovat fenomén domova z pohledu oborů; vymezit pojem
bydlení z hlediska sociální politiky a popsat sociální služby v oblasti bydlení
pro lidi s duševním onemocněním; zjistit, jak vnímají domov a bydlení lidé se
zkušeností s duševní nemocí žijící v pronájmu či s rodinou a ve službě
chráněné bydlení, a dále zjistit, jaká je minimální možná role sociálních služeb
v oblasti bydlení při vytváření domova u lidí s duševním onemocněním.
Text diplomové práce jsem rozdělila do šesti kapitol. V prvních třech
kapitolách jsem vymezila domov z pohledu teologie, filozofie, sociologie
a psychologie. Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala domovem a bydlením
z pohledu sociální politiky a sociální práce. Pátá kapitola slouží jako
přemostění k výzkumné části, proto jsem popsala nejprve komunitní přístup
v souvislosti s péčí o duševní zdraví, komunitní práci a komunitní péči,
věnovala jsem se vymezení duševního onemocnění a psycho-sociální
problematice, kdy jsem čerpala zejména ze čtyř vyprávění lidí, kteří popisovali
vlastní zkušenosti s tímto onemocněním.
Výzkumnou část diplomové práce tvoří šestá kapitola. Zde jsem provedla
kvalitativní výzkum formou analýzy dat z polostrukturovaných rozhovorů se
čtyřmi respondenty, kdy jsem zjišťovala, jaké je jejich vnímání domova
a bydlení, a hledala jsem odpověď na to, jaká je minimální možná role služeb
v oblasti bydlení při vytváření domova. Kvalitativní práce přinesla možnost
porozumět odlišným vzorcům vnímání domova čtyř respondentů.
Jestliže vyjdu z citátu v úvodu diplomové práce a budu vnímat domov
nikoliv jako místo, kde člověk bydlí, ale jako místo, kde mu lidé rozumějí,
a zároveň vezmu-li v úvahu výsledky výzkumu, přichází mi na mysl, že zcela
základem minimální role služeb v oblasti bydlení při vytváření domova je
především rozumět druhému člověku a vycházet z jeho vlastních sil
a přirozených zdrojů, jde tedy vždy o hledání, jak s nejmenší možnou formální
podporou může služba naplňovat své poslání, tedy vést k začlenění.
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Napadaly mne mnohé otázky na další zpracování tématu domova.
Zajímavou otázkou pro mě a pro možné další zkoumání je, zda a nakolik se
pracovníci v sociální službě chráněné bydlení při spolupráci s uživatelem
opravdu zaměřují na běžně dostupné zdroje, zda jako první nenabízejí spíše
služby, které v oblasti péče o duševní zdraví existují či vznikají.
Nabízí se také otázka, nakolik je společnost zralá a připravená k tomu, aby
se v ní člověk s jakýmkoliv znevýhodněním mohl cítit jako doma? Ideální
společnost je taková, že pojme i jedince, kteří nejsou tak silní, ale umíme to,
jsme na to připravení? Zpochybnění této připravenosti můžeme vidět například
z odmítavých reakcí mnohých českých psychiatrů na kritiku o stavu péče,
kterou v červnu předložilo ve studii Mezinárodní centrum advokacie duševně
postižených a Liga lidských práv. Praško shrnuje, že „to je obraz celé
společnosti, která stigmatizuje psychicky nemocné a nechce se o ně starat.“
(ČTK, 2014)
K tomu, aby si člověk lépe mohl vybrat místo, kde chce žít, jistě může
přispět také přijetí zákona o sociálním bydlení a navýšení počtu bytů, které by
zvýšily možnosti lidí dosáhnout na finančně únosné bydlení v místě, které jim
bude blízké.
Při tvorbě práce jsem zpočátku měla dojem, že není mnoho literatury, která
by se tématem domova zabývala, a také jsem se v průběhu psaní potýkala se
samotným cílem práce, svojí tendencí práci rozšiřovat a pozměňovat. Při
pátrání literaturou se mi podklady pro zpracování práce podařilo nalézt, činilo
mi radost zdroje objevovat a nad tématem se zamýšlet z různých úhlů pohledů
jednotlivých vědních oborů. Proces psaní práce pro mne byl velmi přínosný,
získala jsem širší vhled do tématiky domova a bydlení.
V průběhu tvorby, v listopadu 2013, jsem se zúčastnila dvoudenní
konference na téma Domov a psychóza, která se konala v Denním
psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. I zde jsem si však uvědomila, jak
široce lze domovu rozumět. Šíři vnímání domova, myslím, potvrzuje i samotné
zpracování mé diplomové práce.
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Cíle diplomové práce se podařilo splnit. Práce neměla za cíl přinést
konkrétní odpovědi, jejím smyslem bylo pokusit se komplexněji zachytit téma
domova a bydlení a přinést jedinečné vnímání domova čtyř respondentů.
Práce by mohla sloužit jako podklad pro další zpracování tématu domova
a také jako inspirace pro kvantitativní výzkum vnímání domova.
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Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s respondentem R1
Radka: Tak tedy začneme, jestli se už nechcete na nic zeptat. Mám připravené
čtyři základní otázky. Kdybyste si chtěl dát pauzu, určitě si řekněte.
Radka: Tak nejdřív bych Vám ráda položila otázku, jestli byste mi mohl,
prosím, povědět něco o tom, co se Vám vybaví, když se řekne „doma“.
R1: Postel, stůl, židle, okno, vařič, lednice, televize, máma.
Radka: Hmm…
R1: Klid, harmonie, když se dobře daří. Lustr, koš, Wc, koupelna.
Radka: Jo. Takže se Vám hodně vybaví prostředí nějakýho bytu nebo domu.
R1: To co je nezbytný pro dítě, aby žilo v podmínkách jako je doma.
Radka: A mluvil jste i o mámě, že tedy i lidi kolem Vás?
R1: Ano. A táta, když někdo má, když má štěstí. Teda jak kdy, když jsou ty
rodiče zlí, tak to pak lepší být v ústavu.
Radka: Hmm. A když byste měl říct, jaký je Váš příběh domova?
R1: No do 14 let bomba, ale pak už to byla katastrofa.
Radka: A čím to, že katastrofa?
R1: No, máma se prostě ze dne na den změnila a já jsem to měl potom hrozný.
A nikdo ani z okolí mi nepomohl, jenom mě každý ubíjel.
Radka: A můžu se zeptat, jestli byste mohl o tom povědět víc, co se dělo,
nebo?
R1: No máma si na mě začla stěžovat, pak na mě volat policii a pomlouvat mě
a po celým městě a já od tý doby jsem z toho..mám z toho následky, teďkoňs
právě se z toho dávám dohromady.
Radka: Hmm..A čím to bylo, jak si to vysvětlujete, že se chovala takhle?
R1: Něco se jí muselo stát. Bylo to hrozný. Všechno do tý doby dobrý, jsme
byli na dovolený a pak jsem šel napřed do autobusu, ona přišla za mnou a už
byla jiná. A opravdu, bezcitná. A zlá a bylo jí to vidět z očí, jako vražda. Tak já
jsem to nějaký měsíc vydržel, ale pak jsem se začal uvolňovat, abych si od ní
odpočinul. Tak jsem začal pít, alkohol, pivo. No a když jsem přišel domů, tak
jsem byl omámený, takže jsem zase čekal na další ráno, než můžu jít zase ven.
Radka: Hmm..Takže to bylo hodně těžký období..
R1: No hrozný. A policie mi nepomohla a lékaři mi nepomohli, dali mi jenom
injekci na uklidnění. Nikdo ani jeden člověk se nenašel, kdo by mi pomohl, že
by mi uvěřil. Já jsem to ani nevysvětloval, nebo mi to přišlo ztráta času.
Radka: Hmm..
R1: Možná jsem udělal chybu v tomhle, ale stejně nikdo by mi to nevěřil, já
jsem nebyl plnoletý.
Radka: A že jste si tedy neřekl nikdy nikomu o pomoc?
R1: Ne, nikdy, jenom jsem utíkal z domova. Dvakrát jsem utekl, to abych měl
tý volnosti víc, ne jenom odpoledne.
Radka: No a jak to pokračovalo dál?
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R1:No naštěstí jsem se z toho dostal, že jsem jel do Izraele a tam jsem měl dva
roky klid. A tam jsem pracoval na brigádě. Teda brigáda, byl to takovej spíš
studijní pobyt, jako studoval jsem tam prostředí, hodně práci fyzickou jsem
studoval a dával jsem si různý prvky, abych byl ještě silnější. Jako nějaký
cvičení navíc při práci.
Radka: A to jste se rozhodl jet do Izraele za prací, nebo jak jste se k tomu
dostal?
R1: Ne, to mi přišla nabídka náhodně, tak jsem jel. Jsem si říkal, oni mě stejně
policajti zavřou. A protože oni mě nenávidí, tak jsem radši odjel. Pak jsem se
vrátil a měl jsem nějaký psychický onemocnění, nevím, ňáký, no vymýšlel
jsem si a ..no..schizofrenii…jsem dostal.
Radka: Hmm..
R1: No nevím jak je to možný.
Radka: Když jste se vrátil, tak jste jí dostal?
R1: No ale mám to jako napsaný, že to mám od malička vrozený. No ale jako
malý jsem chodil na bojový umění a já jsem nikdy…do těch 14-ti let se mi
dařilo dobře. Takže já můžu dobře říct, jaký je doma hezký.
Radka: Hmm…a do těch 14 let to bylo doma?
R1: No, ale pak najednou se změnila, jako kdyby to byl někdo jiný.
Radka: Hmm. A co tam pro Vás teda tenkrát doma bylo dobrý?
R1: No příjemně, komfort, asi že jsme teda moc peněz neměli, ale máma ke
mně byla hodná. A já jsem jí poslouchal a respektoval a ona mi povolovala
hodně věcí. Televizi a plavací bazén. Bojový umění, moh sem chodit na
basketball a ven s míčema si hrát.
Radka: Že jste měl svobodu v tom, co budete dělat a zároveň Vám tam bylo
příjemně, ten vztah byl dobrej..
R1: No..a pak najednou taková vošklivá ženská a o to hůř se, když jsme se
vraceli z dovolený, přišla teda pozdě a pak najednou..já nevím jestli se
vyměnila, ale úplně najednou jinou barvu očí a to, trochu, to, kulatá. Nevím,
jestli si nevzala nějaký drogy nebo, nevím, fakt.
Radka: Hmm.. A jak to pak bylo s mámou dál, Vy jste odjel pryč a pak jste se
s ní znovu viděl?
R1:No pak jsem přijel ve 20 letech, po dvou letech z Izraele a od tý doby jsem
na psychiatrii.
Radka: A když jste přijel, tak jak to probíhalo, to jste se vrátil domů a..?
R1: No jenom jsem jí chtěl vidět a něco jsem jí říkal, že není moje máma…
Radka: Hmm..
R1: No, hodně mě to zasáhlo v dětství ta její změna. A tak jsem si vylil vztek
na ní a pak mě zpovídali v Karlově a já jsem byl trochu..mě to rozčílilo, že mě
zpovídali psychiatři. Já už jsem toho měl dost od policie a psychiatrie to je
ještě slabší člověk.
Radka: A čím to, že Vás zpovídala policie, že Vás hledali?
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R1: No bylo na mě pořád nějaký udání. Už od 14 let, i dvacet aut jelo, před
mým domem to vždycky zaparkovali, jako kdybych byl nějakej, já nevím,
mafiánskej boss.
Radka: Hmm. A když jste se vrátil, tak Vás tam vzala máma?
R1: No já jsem s ní šel dobrovolně, neboť jsem to bral jako srandu. Ale já jsem
nevěděl, že to takhle odpískám. No a od tý doby jsem v psychiatrii a léčím se
z těch traumat, co jsem měl v dětství. Takže vlastně deset let mi trvalo, než
jsem si na to zvyknul. A teda prvních pět let bylo teda katastrofální. No a teď
už dokonce se dokážu i vyrovnat, na mě přichází takový vlny strachu a
bezmocnost, ale postupně, právě tady v bydlení jsem se v tom výrazně zlepšil.
Že už s tím dokážu bojovat a že už si hlavně ani hodně věcí nepřipustím.
Radka: Hmm..a ty vlny strachu, z čeho to je?
R1: Z minulosti, z traumat, z nějakých špatných otřesů nebo ..ehm..možná
nějaký čarodějové se mi mstí.
Radka: Hmm..
R1: Je to strach z konce, totálního. Jedno jakýho směru, je to celkový konec. A
všeho, všeho úplně. Hmm.. A nejvíc mám strach o sebe a pak když si
vzpomenu na ostatní, tak je to ještě horší. Ale já jsem to teda ze začátku řešil
peřinou, že jsem se pod ní schoval a že to ze začátku to přešlo..no…30 hodin
necelých.
Radka: Hmm.
R1: No a pak jsem to zmírnil na 10 hodin asi po šesti, po sedmi letech. A
potom po těch deseti letech jsem to snížil asi tak na 6 hodin. No a pak tady
v bydlení jsem to snížil tak na 4 hodiny jako neustálýho strachu.
Radka: Myslíte denně, každý den?
R1: Ne, jako v jeden tah. Jakože to začne a za 4 hodiny to skončí. No bývalo to
ze začátku každý den a pak to bylo tak třikrát do týdne a pak to bylo
tak..no..hodněkrát, tak dvakrát do týdne. No postupně se teda zlepšuju v tom. A
teďkon už jsem to měl dvakrát nebo čtyřikrát návaly a pokaždý jsem to
zvládnul vůli. Ne teda vůli, ale že jsem se, že jsem nechal proplouvat
myšlenky. To co se do mě cpe, tak to jsem nechal proplout ven.
Radka: A co Vám v tom pomáhá nechat to takhle přejít?
R1: Klid, bezpečí a samota.
Radka: Hmm…to znamená, že když je Vám takhle blbě, tak jdete do pokoje
svýho?
R1: No když můžu. A když ne, tak se snažím nějak schovat, aby to přestalo,
abych mohl zase být jako ostatní. V posledním roce jsem se hodně zlepšil, že
poslední rok to dokážu většinou zarazit včas. Občas řešil jsem zahradou, abych
trénoval trochu. A tak jsem se třeba procházel, koukal na hodinky, a pak jsem
viděl, že už jsem venku, už můžu jít. Dám si předsevzetí, vydržím deset minut,
tak vydržím deset minut. No takhle já s tím dělám.
Radka: A je to lepší, když vydržíte dýl?
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R1: No v budoucnu, zesílí to, že si udělám takovou obranu na příště.
Radka: Říkáte, že potřebujete bejt hodně sám, mít to soukromí..
R1: Ano.
Radka: Hmm..A lidé kolem Vás Vám v tom taky nějak pomůžou?
R1: No ostatní lidi, já nevím, jestli jsou to autisti, ale vždycky se stávalo, že
říkali to, co jsem právě nechtěl slyšet. A přesně ty slova. Jestli jsou to nějaký
autisti, který jsou spojený s těma čarodějema..hmm…ale v poslední době teda
žádný odpor nevidím.
Radka: Hmm..a to myslíte teďko lidi tady kolem Vás, co tu s Vámi bydlí?
R1:V poslední dobou jsem se v tom naučil ovládat a už si lidí ani moc
nevšímám. Kvůli tomu, abych v sobě zabil ten strach. Je to nějaký, může to být
z nějakýho úmrtí nebo… něco..jestli někdo ze mě někdo kus nevyrval při těch
tyraniích co jsem zažíval a to mi teďkon právě schází v tom, že nejsem
kompletní v organismu.
Radka: Nejste kompletní..
R1: No potřebujete mít strukturu v organismu, jako nervy a to všechno. Ale
když máte neustálý tyranie a..a ten druhý to z Vás dalo by se říct vysaje, tak
Vám potom schází ta síla a všechno…. A třeba máte místo 100% dalo by se
říct 30%. A s tím už se potom těžko přežívá. A zvlášť když to přijde.
Radka: Takže Vám pomůže to bejt sám a..
R1: No musím prostě na sobě pracovat každej den, já na sobě pracuju
v meditacích a ve všem co dělám, dělám proto, abych se uzdravil z toho. Nebo
tohle je můj nejvážnější problém.
Radka: To, že máte ten strach.
R1: No. Teda přestavte si, že byste šla do kina a najednou měla takový strach,
který, teda já jsem se ještě nikdy nepodělal, to já, já jsem v tom teda víc než
statečný v tom, to by se hodně lidí.. No a najednou Vás to popadne no, a jak
máte jít do kina? No nemůžete. Bojíte se. Bojíte se i udělat krok, pohyb. I být
v klidu, přímo koukat na druhý. Kdekdo na Vás kouká. Prostě je to celkový
pojem, všeho konec. Ale jinak závisí na každý maličkosti jako, celkový konec
to je jako všechno. A bojíte se svojích rukou..
Radka: Rukou?
R1: Rukou, hlavy, očí, že o ně přijdete. To něco Vám v hlavě něco našeptává.
Nějaký čarodějové to dělaj.
Radka: Hmmm.
R1: Oni z Vás vysajou prostě tu sílu, kterou třeba naberete z bojovýho umění a
pak jí používaj proti Vám.
Radka: Hmm.. Vy jste říkal, že obrnit se proti tomu jde tou meditací..
R1: No, celým tím životním stylem. Hmm. Postupně udělat si takovou obranu
a nepolevit hlavně. Jak polevíte, tak se to zajistě objeví.
Radka: Hmm. Takže to důležitý co pro Vás teď je, je obrnit sám sebe proti
tomu strachu.
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R1: To je první krok. A ten druhý je zbavit se toho. A předtím je ještě jeden a
na ten pořád nemůžu přijít. Asi zničit nepřítele, toho ve mně. Toho co mi brání
v životě. A teda v životu…v životní funkci.
Radka: Hmm.
R1:No máma je příšerná, že už doopravdy jí nikdy neuvidím. Teda ne, že bych
jí něco udělal, ale vidět jí už prostě nechci.
Radka: Nechcete, hmm. Vy jste mluvil ještě o tatínkovi..
R1: Toho jsem nikdy nepoznal. Ale kdo má štěstí, tak má dobrého tátu a chodí
spolu třeba na ryby nebo různě. No. Já mám prostě smůlu. Ale ono se mi to..Já
při všech těch traumatech a tyraniích, všem tohle mám jako v sobě něco, co mi
dává cestu dopředu, že tam je světlo.
Radka: Hmm. A co to je, co Vám dává sílu?
R1: To bude nějaký, to bude asi to moje klidný dětství do těch 14 let. Teda já
jsem byl v ústavu, ale asi přes rok a tam jsem jako se naučil být takový
inteligentní a proklouznout nepřátelským tyrem, dalo by se říct.
Radka: Hmm. A tam jste byl kdy?
R1: To jsem byl, to mi bylo osm. A pak mě soud dal domů, rozhodl teda po
třetím stání. No tak od těch 9 let do těch 14 jsem měl bezvadný život. No a to
právě bude součást toho, co mi dává tu naději. Jakože mi tohle hodně
zanechalo dobrý světlo. Pak to bude asi při narození, že někdo tam, někdo
hodný, někdo mě asi něco dal, nějaký dárek, jako nějaký….No…jak to
říct?...No jako když se narodíte a někdo Vám chce dát, abyste žila do smrti a
dostala se do ráje, tak nějaký takovýhle štěstí Vám někdo při narození občas dá
a nemusí to bejt rodiče, může to být třeba nějaký, já nevím, nějaký dobrý
člověk.
Radka: Hmm.Člověk tedy nějaký?
R1: No zvíře asi ne, zvíře se o Vás nestará.
Radka: Mě napadl ještě Bůh, že mnoho lidí je věřících..
R1: Jo. To já taky jsem se učil náboženství, islám, hodně jsem se učil teda toho
náboženství a i ostatní jsem odkoukal, jako křesťanství a židovství a ke
katolíkům jsem se dostal, že jsem s nima byl na Mallorce na léčebným pobytu
za korunu. No já jsem se hodně naučil od těhlech náboženství, ale karate je pro
mě víc. Já cvičím svůj vlastní a mě to jako přináší víc než se někde mordovat.
Radka: Hmm. A co Vám to přináší? Sílu?
R1: No štěstí…ehm…náplň a dokonce i životní cestu, i životní úroveň.
Radka: Hmm. Jak myslíte tu životní cestu?
R1: Ehm..že mám vždycky co dělat. Že když třeba se zaseknu, tak vím, co teď.
Že třeba se k něčemu rozhodnu, ale dává mi to ta moje životní cesta, že se třeba
k něčemu rozhodnu, tak nebo tak.
Radka: Jako to, že Vám to pomáhá k rozhodování to karate?
R1: Ne, ale dává mi to rozhodnutí vůbec. Že bez toho bych se třeba nerozhodl.
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Radka: Takže když si zacvičíte tak se rozhodnete, nebo už jenom to, že ho
máte,..?
R1: No že si třeba udělám nějaký cvičení a z toho třeba něco poznávám, podle
toho jdu. Anebo že třeba se sebou něco dělám a že je to díky tomu, co jsem se
doteďka naučil.
Radka: Hmm. A na to karate jste přišel kdy?
R1: Já jsem jako malej chodil na judo, aikido a taekwondo. A taky jsem chodil,
ještě jsem cvičil měsíc tai-chi a měsíc box a já jsem si udělal takovej svůj
vlastní sport a to mi dává štěstí a životní náplň. Když to bylo těžký tak jsem
chodil do taekwonda. A to jsem každej den musel brečet, abych mohl jít. Prostě
musel jsem řvát jako malej harant, jinak by mě nepustila. Máma.
Radka: Takže Vás to doprovází celej život ten sport vlastně.
R1: No. Já jsem si to probrečel, nebo, bylo to nezbytný. Tenhle problém
z taekwonda jsem taky potřeboval ke svýmu vlastnímu karate. A tak já jsem se
choval jako harant, ale já jsem nad tím jenom získal. I když to bylo trapný,
třeba že slyšíte 16 letýho kluka brečet, každý úterý a čtvrtek, a tak stejně
jsem si svoje vybojoval. A to mi dávalo právě ten prvek, co jsem si spojil
s těma prvkama co jsem se naučil zase z jiných sportů, i třeba z fotbalu, tak
jsem třeba kopal falší, tímhletím (ukazuje) a to vždycky bolelo. A ono se od
toho udělaly takový mozoly na palci a já jsem se díky tomu naučil v životě hrát
faleš.
Radka: Hmm. A když se teda ještě vrátíme k tomu domovu. Říkal jste teda, že
v dětství to doma bylo hodně těžký a pak jste teda šel s mámou na psychiatrii...
R1: No a pořád v ní sem, už 15 let. Teda 27. tohohle měsíce to bude 15 let.
Radka: Hmm..už patnáct let. A teď jste teda tady na chráněným bydlení.
R1: Ano. Teďkon můžu říct, že se mi tady hodně, hodně zlepšil psychický stav
a teda já jsem byl víc než stabilizovaný, když jsem sem přišel ale, a v těch
mojích problémech a vším jsem byl pořád bezradný. I, dalo by se říct, docela
zlomený. Byl jsem vyčerpaný, a..no.
Radka: A v čím Vám to tady pomohlo?
R1: No ta podpora, ta tolerance a ty přísný pravidla a v současný době tenhle
samostatný pokoj.
Radka: Hmm…a říkáte podpora, v čem vidíte tu podporu?
R1: No ta podpora je vůbec že se o mě někdo zajímá a že mě drží zkrátka a
abych se držel támhletěma pravidlama (ukazuje na pravidla chodu na CHB
vyvěšenými na dveřích)
Radka: Aha.
R1: A vlastně těma pravidlama a co mám ve smlouvách a že si nemůžu
vyhodit z kopýtka a že vlastně ta podpora je zároveň i …vychovatelný, abych
třeba bral léky každý den..no.
Radka: Hmm. Že se o Vás někdo zajímá a že zároveň..
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R1: No, a že postupně se, no ta psychika se mi tady postupně zlepšila. A ten
psychický stav ten si udržuju, že chodím na procházky a občas si zacvičím teda
to svoje karate nebo aikido.
Radka: Jste rád, že ho máte.
R1: Jo! Já teda jsem rád, že ho mám. Já ho cvičím už od prvního filmu, co
jsem viděl Mstitele s flétnou v roce 1989 a od tý doby já cvičím takhle. Jako
sám a mám i svoje, jako nejsem nějaký silák, ale.. Co já v sobě pozoruju,
hodně jsem docela zdatný na ten handicap, co mám. A bude to právě tím.
Radka: K té podpoře mě ještě napadá, Vy teda jste říkal, že teď teda máte svůj
pokoj, předtím jste bydlel s někým?
R1: Jo s jedním tady na pokoji. S tím to bylo taky dobrý.
Radka: Teď tedy máte pokoj svůj, v čem je to pro Vás lepší?
R1: No nejenom soukromí, já jako se dokážu skulit i kdyby nás tady bylo
třeba, kolik, sedm. Ale musel bych být zdravý. Jinak mi to dává takový
bezpečí. Že mám tady prostor k tomu, abych se uzdravil z toho strachu. Jako
nějaký deprese, který na mě občas přijdou, to je maličkost, to zvládnu sám, ale
trvá mi to občas dvě hodiny, ale zvládnu to. Ale ten strach, to právě potřebuju,
právě se mi hodil tenhle pokoj.
Radka: No máte to tu moc pěkný, i úžasně uklizený.
R1: No i ve skříni mám (otevírá skříň a ukazuje pečlivě složené prádlo do
komínků)
Radka: Ještě mě napadá jak je to s tím, když jste mluvil o domově a o rodině a
že teda tady máte podporu, tak jakoby co je pro Vás tady to doma? Jestli tohle
je pro Vás doma chráněný bydlení?
R1: No okolí tomu tak říkám, ale v sobě vím, že tohle doma není. V sobě vím,
že to tady jednou bude končit a kdybych to bral jako doma, tak budu
bezmocnej až by to tady skončilo. A takže vlastně já jsem se už v minulosti,
jsem byl jako stěhovavej pták, pořád mě dávali všichni z jednoho místa na
druhý a já už jsem se teda z toho, si na to zvyknul. A že doma je vlastně, když
si koupíte svůj vlastní byt a máte práci, anebo jste nějaký bohatý člověk a máte
prostě svůj. Ale když to máte od nějaký podpory, tak to doma není. Jako víte,
s tím nemůžete počítat, že je to moje doma napořád. Jako, je to doma tady, ale
je to …(přemýšlí). Je to takový doma, ale.. (přemýšlí) Ale nejistý. Néé, jistý.
Ale, jak bych to řekl. Doma nedoma.
Radka: A čím to je, že je to tady něčím doma? Co je to co tomu dává to, že je
to něčím doma?
R1: Tím bezpečím. A ta podpora ta je za dveřma. Hlavně ten pokoj, pocit
bezpečí a podpora za dveřma. Ale když tady přijde podpora do pokoje, tak je to
taky doma.
Radka: Hmm. Ještě bych se Vás ráda zeptala na to, jak Vy přispíváte
k tomu, aby to doma pro Vás bylo opravdu doma.
R1: Tady?

7

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

Radka: Tady i jakoby to druhé doma, co máte. Když tohle není úplně doma,
tak kde Vy jste doma.
R1: No doma tam být nemůžu, tam mám zlou mámu, to bych musel jít do
kriminálu, to by mě policajti zavřeli. Doma je v lese. Jenomže v lese tam už
taky nemůžu být, tam už taky začínaj to stíhat a všichni ty, co tam jsou, už tam
nemůžou ani spát, už se to zpřísnilo všechno.
Radka: Že byste chtěl bydlet někde v přírodě.
R1: No já teda klidně bych bydlel v mrakodrapu, tam je to nejlepší. Ale prostě
člověk musí celý život pracovat, aby jednou doma měl. A na tom já právě
pracuju.
Radka: Hmm. A jaká je Vaše představa teda do budoucna?
R1: Do budoucna no udržet si finance co mám a udělat nějakou bombu. Jako
víte, nějaký výhodný obchod, nějaký výhodný čin nebo něco takovýho za co
bych získal bohatství.
Radka: A co se toho bydlení týče?
R1: No a za to bych měl potom doma svoje vlastní. Koupit si dům, nebo spíš
byt, protože s domem je moc práce. Ale podle toho co to bude za čin,
samozřejmě to nebude nějaký kriminální, to bych tak místo doma šel do cely.
No v dnešní době a co budem povídat.
Radka: Takže nějaký boom a ještě nějakou představu máte?
R1: No udržet si finance, nezbankrotovat s tím co mám a postupně se
dopracovat k lepšímu.
Radka: Takže koupit si nějaký byt. Pronájem by Vás nelákal?
R1: No to není doma. Prostě koupit si svoje vlastní.
Radka: Hmm. A když teda říkáte, že tady jste trochu doma..
R1: No jsem tady úplně doma, ale na určitou dobu. A proto já to nemůžu brát
jako svoje vlastní doma, protože tady musím jednou skončit a chci být trochu
silný v budoucnosti. A proto dokud nemám svůj vlastní kapitál, tak nemůžu
říkat, že to je moje doma.
Radka: Hmm. A ještě se zeptám, jak Vy přispíváte k tomu, aby doma pro
Vás bylo opravdu doma? Jaký je Váš příspěvek, který do svého doma
přinášíte Vy?
R1: No tak starám se tady, aby tady nikde nebylo něco špinavýho. Jako
myslím, jako některý lidi si dělaj skládku nebo. A já chci, aby bylo uklizeno,
čisto teda na kluka, nejsem nějaká fiflena, aby zase. No a pořídil jsem si
kaktus.
Radka: Krásnej.
R1: Salvador se jmenuje. Je z květinářství, ale myslím, že bude z Columbie.
Dalo by se říct rasa, protože on má takový bodlinky, který jsou tvrdý.
Radka: Hmm a ještě něco kromě Salvadora?
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R1: No udržuju si takovej ten domácí harmonogram. A snažím se, teda…, je to
moje výslovný přání, aby mi sem nechodili cizí lidi. Že pak vlastně tady máte
od nich špínu a ..
Radka: Jako do pokoje cizí lidi?
R1: Jako ne cizí, ale jako myslím mimo chráněný bydlení. Jako tady jsou
sousedi a soused není cizí člověk. Ale jako víte, když třeba přijdou nějaký to,
tak abych tady měl zamčeno, aby mi tady nikdo nic neukrad nebo aby tady
neudělali nějakou škodu a nebyla na mě. No… Ale teda meju se, abych se cejtil
dobře. Teďkon mám problémy s exémem, tak támhle (ukazuje) mám mastičky
a no, měl jsem i zánět spojivek.
Radka: Hmm..ten je nepříjemný.
R1: Noo…občas si tady povídám se Salvadorem. Říká mi, že je zvyklý na ty
rostlinky, co tam byly s ním,akorát že oni byly trochu jiný, protože oni měly
listy.
Radka: Myslíte v tom květinářství?
R1: No, oni nebyly jako on. Už ho mám dlouhou dobu.
Radka: Hmm. Vy jste ještě mluvil o sousedech, jak si tady rozumíte?
R1: Já jsem studoval islám a tam jsem se o sousedech taky učil a má se s nima
vycházet za dobře a jsou vlastně součást Vašeho domu sousedi.
Radka: Hmm..a máte tady s někým nějaký bližší vztahy?
R1: No tak, občas si popovídáme, nebo podíváme se spolu na film, máme
spolu ráno komunity, obědváme spolu.
Radka: A je to pro Vás nějak důležité to, že máte sousedy?
R1: No bez sousedů to ani nejde, i myslivec musí mít sousedy, sice dva
kilometry, ale jo. No rozhodně sousedi jsou víc pro mě než lidi, který choděj
okolo. Můžete se o něco obrátit, oni se můžou o něco obrátit k Vám. A…a
rozhodně jsou součástí domova. A pokud nemáte nějaký svůj velký dům, kde
máte svojí rodinu, to je pak něco jinýho. Ale zároveň máte, když jsou ještě
kolem ostatní domy, takže to jsou taky sousedi, takže by měli vlastně být též
součást Vašeho domova. No a pro mě jsou součástí harmonie a pohody
v domácnosti.
Radka: A máte ještě kolem sebe nějaký jiný blízké lidi kromě sousedů?
R1: No já žádný přátele nemám. Já jsem teda..no..mezi náma, můj jedinej
kamarád vždycky byla cigareta. No ona mě uklidňuje…
Radka: Tomu rozumím.
R1: Ale že bych byl nějaký zlý to ne, já se vždycky k lidem choval dobře.
Radka: Ale jste radši spíš sám..
R1: Ale zase nevidět celý den nějakýho člověka, to mi vadí. Takže tak jako
známí, sousedi, ale kamarád asi těžko. Nebo můj kamarád. Vlastně počkejte,
karate a Salvador je můj kamarád. Jako, já si to nevymýšlím, fakt jako, to je
můj druhý kaktus v životě, ale kaktus to je taková moje záliba, první jsem
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dostal od jedný paní a od tý doby vím, že kaktus je dobrej. On je takový
nenáročný a je i takový…orientální, exotický.
Radka: Je moc pěknej.
R1: Je. On třeba občas trochu mění obrysy, jako barvu, když si všimnete,
teďkon jí má takovou světlejší a občas tmavší, když se na něj dobře podíváte.
(pokládá opatrně kaktus blíž k nám na stolek) On je takový tajemný se mi zdá.
Rozhodně je živý, to Vám můžu potvrdit. Akorát nemůže chodit, protože je
zabudovanej. Akorát by potřeboval taky svůj domov, aby měl jistotu. Nebo
když tady skončím a nic v životě mi nevyjde a nikdo ho nebude chtít, tak může
zmrznout. Takže on taky ještě má menší jistotu než já.
Radka: A když by Vám vše vyšlo?
R1: No tak on bude taky v pořádku. Půjde se mnou, to je jasný, proto jsem si
ho taky kupoval.
Radka: Tak jo. Ještě jsem se chtěla zeptat. Vy jste mluvil hodně o tom, že
jste cestoval, v psychiatrický nemocnici jste byl, teď jste tady... Tak bych
Vám ráda položila otázku, co si nosíte s sebou, jaký kus domova?
R1: No hlavně zodpovědnost a …(přemýšlí) A takový dalo by se říct boj.
A..prostě je to takový …Já budu chvíli přemýšlet. To já otázka, kterou není
hned jednoduchý odpovědět.
Radka: Jojojo, určitě, ona může být těžká.
R1: No nesu si kosti. Celý můj dům jsou moje kosti, všechny kosti co mám
v těle to je můj domov. Je to ta moje stavba ve mně. Vydržet všechno a být na
tom líp. Jsou to moje kosti.
Radka: Že to souvisí s tou bojovností, jak jste říkal?
R1: Tou bojovností a životní cestou se mi postupně ty kosti zocelujou.
Radka: Mohl byste to více popsat?
R1: Jsou to kroky dopředu, a kam to si rozhodnu podle cti.
Radka: A podle jaký?
R1: Podle tý co se jmenuje karate. To moje životní cesta. A to je vlastně moje
čest. A díky tomu já jsem nikdy nikoho nezavraždil. No, nebo něco takovýho.
Radka: Teda to karate je to hlavní.
R1: Ne, to hlavní je ta životní cesta. A to karate je moje obliba. Já jsem
studoval hodně předmětů v životě a ze všeho jsem si udělal takový kousek a
postupně si to vlastně spojuju. Ještě mi třeba další léta, a tak tam se budu ještě
učit, od každýho kousek a až budu mít všechno kompletní, tak budu znát
vlastně odpověď, k čemu mi to moje karate bylo. Který jsem si sám vymyslel.
Radka: A co všechno se musíte naučit poznat?
R1: Všechno co Vás cvrnkne do nosu a to byste měla z toho získat ctí, ne
ukrást, samozřejmě. A to který je z toho to podstatný, to podstatný jméno.
Který je to, prostě udělat z toho svoje dílo, z každýho předmětu co Vám cvrkne
do nosu. Abyste byla bohatší a abyste věděla víc o životě a… (přemýšlí) a
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abyste měla dobrou budoucnost. Když nemůžete, nemáte naději studovat školy,
tak musíte najít jinou cestu a takovou já jdu. Trochu pod drnem, ale jde to.
Radka: Hmm..A mohl byste uvést nějaký kousek té cesty, co už třeba máte za
sebou?
R1: No příklad ta práce v Izraeli, tam jsem si přetrhal všechny svaly tou prací.
To byly opravdu palety. Anebo jsem studoval islám, to taky nebylo
jednoduchý. A pořád dřít a sebe, abych dodržoval pilíře a piloval je, islámu. A
to taky hodně jsem se musel dřít, dokonce musel jsem být občas trapný, abych
ty pravidla splnil, abych se to naučil. Prostě jsem dřel jako kůň, abych poznal
pravdu v tom odvětví a zase v jiným. Pro mě taky nebylo jednoduchý každý
den brečet, abych mohl chodit na teikmondo teda před každým tréninkem.
Aikido a judo to když jsem se učil tak to byl takový sametový čas, to bylo
docela jednoduchý. Byl jsem i po různých ústavech a taky nebylo jednoduchý,
než si zvyknete na všechno. To musíte být otřesený, abyste už mohla…Třeba
teďkon když se dozvím zprávu, že jsem skončil, nebo že mě čeká překlad
kamkoliv, tak už to se mnou ani neotřese, jak jsem v sobě takový odolný a
proti těmhletěm otřesům.
Radka: Hmm.
R1: No pak jsem musel třeba vydržet doma se šílencem a u mý postele a ve
skříňce kladivo a jako hrozný tyranie s ní. Tak..ehm..no snad jsem z toho taky
něco pochytil z těhletěch…No opravdu teror Vám řeknu.
Radka: Hmm…to si asi ani takhle člověk neumí představit, když to nezažil.
R1: No to si ani nejde představit, to by každý spáchal sebevraždu.
Radka: A co bylo to, že jste to přečkal?
R1: No to karate. A hravost, nebo já si celý život hraju a to mi dává taky náplň.
Takže je to vlastně..ne jako že si hraju se životem, ale hraju si v životě, jako
každou věc co já dělám, většinou si s ní hraju.
Radka: Takže nějakou jako radost do toho, co děláte, vkládáte?
R1:No různě, manuálně, radostně, kouzelnicky, no prostě si hraju. A teda já
jsem taky tu hru se musel naučit v životě. To jsem se učil vláčkama, autíčkama,
to že jsem si to stavěl, až čtyři hodiny do zrudnutí krku jsem si hrál a takhle
jsem to dělal často. A hlava úplně, jako když vezmete si drogy, a vždycky jsem
si posiloval. Nebo jsem si řekl, když tohleto vydržím, tak přežiju dalších třicet
let. Takže já jsem vlastně hrou i cvičím vůli. Taková je škola hrou, tak takový
je můj život.
Radka: Hmm.. A až jednou vyjde to co říkáte, že budete bydlet sám, ve svým,
tak jakou máte představu, že Váš život bude vypadat?
R1: Tak rozhodně budu žít poctivě, budu slušný, nebudu si dělat problémy,
budu platit poplatky, nebudu si dělat zbytečně pokuty a … (přemýšlí) ..a asi si
pořídím nějakou kočku. No..a budu asi, nebo asi kočku ne, nebo já budu chtít
na dovolenou. Teda nějakou práci, jestli mi vyjde to co já, to na čem pracuju,
tak budu bohatý a nebudu muset nikdy pracovat. Stačí udělat jednu práci, ale
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velkou, třeba zachránit život magnátovi nebo tak. A to stačí jenom vypočítat a
ovládat bojový umění. Nebo něco takovýho, třeba vsadit si Sportku a ty čísla
přesně podle..k tomu ale potřebujete vysoký IQ mít.
Radka: Hmm. Ještě se zeptám, jste říkal, že byste si možná pořídil nějaké
zvíře. Mohla bych se ještě zeptat, jaké máte plány nebo představy o rodině,
jestli byste si chtěl nebo nechtěl rodinu založit?
R1: Tu kočku. No a kdybych našel nějakou hezkou paní tak asi jo. Ale jako co
já koukám kolem sebe tak já se nemůžu ani soustředit jak jsem pod těma lékař
na takovýhle věci.
Radka: Hmm.
R1: Já jako kluk jsem byl hodně na holky, no ale od tý doby co jsem začal brát
ty léky, no, tak už, tak už ne.
Radka: A ani byste nechtěl mít rodinu, přítelkyni, děti?
R1: Nějakou holku s ní chodit a dělat jí dobře…no ale teďkon jsem na tý
psychiatrii tak to nejde.
Radka: Hmm…(ticho)
R1: No rozhodně by to bylo zpestření kdybych měl, ale co jako já vidím za ty,
tak to…teda…když to srovnám, když jsem byl kluk, tak tyhle nestojí za nic,
nevím, jestli jsou tak zničený nebo…
Radka: Hmm..tak je důležitý, aby člověk byl spokojenej, ať už sám nebo
s někým..
R1: No rozhodně to občas může kolikrát i ublížit. Může mít člověk i míň
kvalitní život, a když nemá správného partnera tak je to…může i zhroutit se
z toho.
Radka: Hmm..Vy jste říkal, že byste i cestoval?
R1: Noo…do Ameriky, do Severní Ameriky. Ale sám. Nebo jedině se svojí
holkou, ale s kamarádama to nemá cenu. Aby už šli, dohadovat se, dělat
kompromisy, to je lepší jet sám na dovolenou a dělat si co chcete. To mně stačí
z fotbalu, vždycky jsem musel na každýho řvát, aby hrál, protože jsem miloval
běhat za balonem, oni řekli, že budu hrát a pak oni nehráli. A tak jsem se na ně
zlobil. A taky to ve mně nechalo trochu následky. To je teror, když Vy milujete
fotbal a oni se flákají a ještě abyste je tahala na provázku. To lepší nehrát
vůbec nic s nima už.
Radka: Hmm. Dobře. Ještě mám poslední otázku, protože už jsme si toho
řekli hodně, máme za sebou 58 minut. Tak bych se ještě chtěla zeptat,
jestli se pro Vás nějak liší, když se řekne doma, domov a bydlení? Jestli se
to liší a jak?
R1: Určitě. Doma je…počkejte já jsem teďkon to. Tak bydlení je přechodný.
Domov je tam kde Vaše rodný bydliště a doma je tam kde se zařídíte Vy. Byt
nebo dům nebo rezidenci. Nejdůležitější je domov, tam kde se narodíte. To ve
Vás zůstane a do určitýho věku než přesáhnete limit je to Vaše kritický.
Protože když nemáte tuhle hranici tak ten život máte chudší a nemáte tolik
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kvalitní. To je jako když děti nepijou Sunar a pijou místo toho mlíko. Taky
jsou takový podvyživený, a žejo. A pak je to na nich v dospělým věku vidět. Já
teda jsem měl Sunaru hodně. On byl v lékárně, se dával zadarmo tenkrát v tý
době.
Radka: Vidíte, to jsem ani nevěděla.
R1: No, takže ještě ty kosti abych měl z ocele. V sobě si stavím takovej dům,
abych byl jako třeba jako Terminátor. Kterým neotřese ho ani led ani oheň.
Radka: Obrnit se.
R1: Hm..tohle už je víc než obrnit, tohle už je nadpřirozený. Ale daří se mi to,
ale obrněný ještě nejsem, ještě mi schází nějaký kroky. Ale základ už mám,
dalo by se říct nadprůměrně. A v tomhle o co já usiluju v životě, abych měl
vlastně..(přemýšlí)..o co já usiluju…já všechno hraju škola hrou, já vlastně si
takhle hraju, naučím se, mám známky, nemám známky, omlouvám se,
dostávám známky, chodím za školu, s omluvenkou samozřejmě. Do školy
přijdu včas a nepřijdu, když mi něco hrozí. A projdu a nepropadnu ani jednou.
Takhle já si hraju od tý doby, hraju si i na ulici, hraju si i v cizině, hraju si i
v psychiatrii, studuju vědu při tom, v sobě dělám výzkum těmahle všema
lékama. Dělám si ve svojí hlavě poznámky ze všeho a doufám, že z toho
jednou něco vyjde. Já teda studuju jako drak, teda dalo by se říct skoro od
narození, se pořád něco děje ve městě a pořád něco. Ale jako samozřejmě se to
nedá srovnat se studiem, co máte vy, máte to jako kvalifikace a máte to
materiálně a máte i jistotou a vlastně máte to osvědčený a je to i mezinárodní,
že se vám ty práce a výsledky shodujou, že o sobě víte, ty výsledky
mezinárodně, že víte, ty výzkumy, třeba co je dobře co je špatně. No ale já to
mám takový sám. Moje studium je takový těžší, já musím studovat sám, dalo
by se říct z přírody. No a proto já nemám nikoho posoudit, jestli je to správně
nebo ne. Jenom když se řídím vašima, dalo by se říct, studiema, tak můžete
posoudit co je správně a co není já můžu posoudit. Ale když třeba něco,
k čemu tyhlety papíry nejsou, tak to potom studuju já.
Radka: Hmm..Říkáte, že se učíte sám ze sebe a od sebe..to je možná to
nejtěžší.
R1: To je právě, že moje studie je takový, jako kdybych já přišel k vám na
vysokou a nevěděl nic, tak to je jako kdyby vy jste přišla do mojí školy a taky
nevěděla. To se určitě ve vaší škole nestuduje tohleto. Já teda jak jsem chodil i
do jazykový školy a učil jsem se angličtinu, ale nenaučil jsem se nic, protože
jsem asi dostával tajně nějaký léky psychiatrický od pana doktora, co jsme ho
tenkrát v Motole (místo změněno) navštívili. A od tý doby jsem byl ospalý, že
jsem dostával prášky na uklidnění, to už mi bylo patnáct. Pak jsem byl
v nemocnicích, v léčebnách, pak jsem utek, a to jsem spal pokaždý jinde, kde
jsem si našel nějaký úkryt.
Radka: Hmm…jak dlouho to trvalo?

13

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

R1: No to jsem utekl na dva týdny, pak na tři týdny, pak možná na týden, ale to
já si nevzpomínám. Pak jsem byl v AT, tam jsem něco naplácal, abych měl klid
a hlavně cigarety, o to mi šlo. Pak jsem byl zas v nemocnici, tam jsem jim taky
něco naplácal, aby mě tam nechali, abych nemusel domů, ale zároveň jsem se
tam i studoval o drogách. Jakože díky těmhletěm kurzům, teda pro mě to byl
určitě kurz a pro ně to byla odvykací léčebna. Tak díky těmhle kurzům jsem
nikdy nespadl do drog.
Radka: Hmm…že vám to dalo..
R1: No že jsem věděl, že kdo vezme drogy tak umře. To tak je. A pak jsem byl
v centru sociální prevence, tak tam jsem dostal dokonce práci, čtrnáct dní na
brigádě jsem chodil, to mi bylo sedmnáct. Tak jsem si vydělal nějaký dva a půl
tisíce, to byly peníze na tu dobu hodně slušný. To byl rok 1997. A pak hned
potom jsem přijel v 18 letech domů a za měsíc jsem jel do Izraele. A máma
dělala problémy, ona mě tam poslala a pak zas si něco rozmyslí, to je ostuda
s ní. No, a pak jsem byl, pak jsem byl v psychiatrii a tam odtamtud jsem utek.
Radka: Hmm..jak se Vám to povedlo takhle utýct?
R1: No z vycházky. No já bych se jinak nedostal nikam do toho Izraele na ty
dva roky, kde jsem opravdu přerval všechny ty svaly a opravdu byl tvrdý. No
ale posílilo mě to jenom na určitý čas, ale jak přestanete a fyzicky námahu a
začínáte takhle v psychiatrii tak prostě Vám to tu sílu vezme a udělá vám to
úplně nový směr v psychice. Mě zničily ty léky, teďkon jsem jak sušenka. Že
možná bych teďkon byl silný jako bejk a nosil bych klády, ale třeba by se na
mě dostal ten strach a ta kláda by mě mohla rozdrtit.
Radka: Hmm..že Vám to teda v něčem nakonec jakoby pomohlo?
R1: No já si právě nejsem jistý, jestli bych to nezvládl jinou cestou, ty mý
problémy. Já teda si rozhodně nemyslím, že to byla schizofrenie, s čím jsem
onemocněl.
Radka: Hmm..
R1: No..třeba se to jednou vysvětlí. No, nechám tomu čas a doufám, že se
uzdravím jednou nebo to nemůžu takhle do konce života být takovýhle lazar.
To teďkon mám ještě navíc kožní problémy. To je hrozný, s tím vůbec nemůžu
chodit do práce.
Radka: Hmm..to je hrozný. Ale ukazoval jste mi, že máte ty mastičky, zabíraj?
R1: No ono se to postupně zlepšuje, ale chce to ještě nějaký čas asi.
Radka: Hmm. Tak jo. Je ještě něco?
R1: Pomohl jsem Vám nějak v tom?
Radka: Rozhodně jste mi pomohl, moc Vám za tenhle rozhovor děkuju. Na
závěr, je ještě něco jsme si neřekli? Buď jestli se ještě nechcete zeptat na
něco Vy? Nebo doplnit něco k tomu, co jsme si říkali?
R1: No ještě co jsme ještě neřekli o domově je to, to který je pobočník
domova. To jsou jako příbuzný, bratranci. A to mám!
Radka: Aha, a ty vídáte?
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R1: Ne, ale vídával jsem, když jsem byl malý. A tam jsem si chodil odpočinout
a bylo tam hezky. Mám tety a strejdy a bratrance, sestřenici snad. Naposled
jsem je viděl, když jsem byl na studii islámu na Masarykově univerzitě, to
mohl být rok 2003.
Radka: Hmm…a chtěl byste je vídat?
R1: No mě už je to jedno. Radši nebo, nebo já mám tu zlou mámu a ona by
dělala ostudu, lepší ne.
Radka: Máma teda nechcete, aby věděla, kde jste, že jste tady na bydlení?
R1: No asi to všechno ví, ale já doufám, já jí nebudu navštěvovat a snad se mi
nebude všímat. Vůbec ji nechám, nebudu ani obcházet její blok, budu se držet
hezky na svojí straně.
Radka: A vy do těch míst, kde jste bydleli, jezdíte?
R1: Občas za panem opatrovníkem, ale já si dávám pozor, aby mě nikdo
nezpozoroval.
Radka: A to město jako takový Vám chybí, tam kde jste vyrůstal?
R1: No víte, ono to tam dřív bylo hezčí, dřív tam byla bobová dráha, kino tam
bylo. Teďkon je to tam samá modernizace a teďkon už je mi to cizí, už bych se
tam nechtěl vrátit. Já bych pak hlavně chtěl mít svojí jistotu, když se mi bude
dařit a když ostatní nebudou mít nějaký problémy, protože pak to jde hodně i
na vás, že jo. Když třeba někdo je s vámi v kontaktu a má třeba nějaký
problémy, tak to jako máte problémy i Vy, že jo.
Radka: Hmm...
R1: Hmm..
Radka: Tak jo. Já Vám moc děkuju za rozhovor. Bylo to pro mne hrozně
zajímavý si s Vámi takhle povídat.
R1: Pro mě to taky bylo poučný, že jsem si trochu oživil svoje myšlení
v tomhletom odvětví.
Radka: Tak to mě jedině těší, že i pro Vás to bylo užitečný. Pro mne to byl
moc příjemnej rozhovor.
R1: A pro Salvadora taky.
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s respondentem R2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Radka: Položím Vám první otázku. Chtěla bych se Vás zeptat, jestli byste
mi mohla povědět o tom, co se Vám vybaví, když se řekne doma?
R2: Doma. Tak to já mám vzpomínky dost takový smutný i prostě všelijaký,
ale vybaví se mi, když se řekne doma, vybaví se mi zázemí, někdo, kdo Vás
má rád a někam, místo, kam se můžete vracet, kde je prostě nejlíp.
Radka: Hmm. Říkáte zázemí, místo, kam se můžu vracet, kde je nejlíp..
R2: No, no.
Radka: Mohla byste mi teda vyprávět o svém doma?
R2: Já si to nepamatuju, jak se, jak to tam bylo. Ale doma určitě to bylo strašně
fajn jako to dětství, ale jestli chcete od dětství, abych začla, protože to strašně,
strašně dlouhý a já si to nepamatuju přesně jo, že jenom můžu říct, že to bylo
strašně fajn, protože třeba Vánoce byly krásný s maminkou, s tatínkem a
vlastně s bratrem, a že to bylo prostě moc hezký. A no tak nějak, bylo to
nějaký, nebylo to tak hektický jako dneska. Ale dneska je to taky pěkný.
Radka: A Vy jste teda vyrůstala s bráchou..
R2: Já jsem vyrůstala s bratrem, s rodičema. A kdyby se nestalo to, co se stalo,
že maminka, že zemřela, tatínek taky no takže. Škoda no ale, to sem s tím
mohla počítat taky. Ale já jsem s tím právě nepočítala a to bylo jako blesk
z čistýho nebe.
Radka: Hmm..
R2: Protože maminka ještě byla dobrá a ještě se mnou mluvila, asi ještě tejden,
myslím že, nebo čtrnáct dní před smrtí ještě to bylo tak jako, ještě jsme slavili
její nebo moje narozeniny, nebo její, já už nevím, čí to bylo. Takže bohužel je
to takhle, ale zase na druhou stranu jsem ráda, že jsem, že už to není tak
čerstvý, že už nebrečím tak často, a že jsem se tak nějak zvykla bez tý
maminky a bez toho táty vlastně fungovat takhle jak funguju zatím.
Radka: Hmm. A kdy se to stalo, kolik Vám bylo let?
R2: Mně bylo 37 nebo 36 let mně bylo a..hmm..to tenkrát, to maminka byla
v nemocnici, protože měla…hmm…něco…nějakou operaci a nešla..a zkoušela
to teda léčit bylinkama, který nezabíraly, a pak měla ještě spoustu léků jinejch,
že jí bylo špatně potom a to, a …tatínek ten měl infarkt a maminka taky.
Radka: Hmm. A oni Vám zemřeli v podobnou dobu?
R2: Ne, tatínek v roce 2007 a maminka v roce 2006. Ale bylo to na rozmezí
právě jednoho roku všechno, protože mezi, rozmezí roku 2006 a 2007. To bylo
hrozný pro mě.
Radka: Hmm. A vy jste bydlela do té doby s nima?
R2: Já jsem bydlela s nima, no právě, že jsem jako. Já jsem neměla jinej byt
nebo kam jít, takže jsem byla tam s nima, tak to bylo hrozný. Ale naštěstí,
potom když jsme volali tu záchranku tak jako, tatínek zemřel v nemocnici, ale
maminka, to jsem musela volat záchranku…
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Radka: Vy jste jí volala..
R2: Já jsem jí volala a vona mě říkala paní, že už je pozdě, že už jí musej jako
odklidit, to bylo strašný.
Radka: Hmm..
R2: A ještě tam přišel brácha pak. To bylo hrozný. Nóó, ale to se nedá nic
dělat no.
Radka: Hmm. A co se pak dělo dál?
R2: Pak jsem bydlela s tatínkem, ještě tatínek chvilku žil. Ale on mě zařídil
pečovatelku, která za mnou chodila a zařizovala mi obědy, a co to ještě
zahrnovalo? Nějaký jídlo teplý a nějaký, abych měla jako vůbec co jíst jako
doma. Protože tam vopravdu nebylo co jíst a tatínek se mi nemoh věnovat,
protože byl v jednom kuse v nemocnici. No tak pak když odcházel do
nemocnice, tak mi, tak já jsem potom, už se mu udělalo blbě a já nevím, jak to
dopadlo, protože von šel jakoby na taxíka dolů a já jsem se ani nedívala, jestli
tam někde neupad nebo to nevím, jak to bylo. Protože to už ani, to už ne to.
Ale bylo to hrozný jak právě, že on mi ještě zařídil mě ještě tu, pečovatelku,
ještě než. Takže jsem ráda, že tak. Takže já jsem pak rok byla s pečovatelkou a
rok jsem čekala na tohle chráněný bydlení.
Radka: To jste teda bydlela ve Vašem bytě?
R2: To jsem bydlela v našem bytě. To nebyl náš dům, to byl činžák, ale.
Protože majitelka jako, paní majitelka tam byla.
Radka: Že jste ho měli pronajatej.
R2: No, že to jako, že to nebylo naše, ale byla tam paní majitelka. A potom já
když jsem tam byla sama tak jsem to nemohla zaplatit ten nájem, takže
..hmm..to platil ještě nějak bratr z těch..napřed tatínek to zaplatil všechno, i mě
tu pečovatelku, všechno. A pak to platil nějak brácha.
Radka: Hmm. A Vy jste nepracovala, že jste byla jenom doma?
R2: Já právě že jsem nechodila do práce, no takže takhle no.
Radka: Že jste tam byla úplně sama.
R2: No rok jsem tam bydlela sama, ale ..ehm..zvládala jsem to, no, právě, že
blbě. Protože tam vlastně nebylo co jíst, byla lednička furt prázdná, takže to
bylo něco příšernýho. A vím, že si pamatuju, že jsem tam dokonce..ehm..z
hladu, protože jsem tam měla kocourka, takovýho malinkýho, takže jsem nějak
z hladu tam jedla kočičí konzervy. Ale to už bylo..(směje se), to už bylo
vopravdu příšerný. Takže jsem ráda, že jsem tady a…
Radka: Hmm..a to jste měla potíže s chozením ven, nebo?
R2: To už jsem měla ty potíže s chozením ven, právě se mi zhoršilo.
Radka: Myslíte po smrti rodičů?
R2: Já jsem je měla i předtím.
Radka: Že jste nechodila ven, když jste bydlela s rodičema.
R2: No, měla jsem s tím problémy, ale my jsme s rodičema ještě občas jezdili
někam. Ale to jsem na tom byla dobře, to jsme jezdili do východních Čech,
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v Krumlově jsme byli, pak jsme byli v Liberci (místa změněna), prostě všude
jsme jeli po vlastech českejch. Prostě bylo to možný a to jsem normálně
chodila a až potom jsem sem zhoršila po smrti rodičů. Až potom jsem se
zhoršila po smrti rodičů. Že prostě na mě to působilo tak nějak
divně…jako…jako jsem chtěla bejt tady (má na mysli zdejší chráněné
bydlení), ale ještě jsem musela čekat nějakej čas na to, než se to tady uvolní.
Radka: Hmm..
R2: A bylo to vopravdu hrozně blbý, protože když člověk má s těma rodičema
spojený vlastně, vlastně ty vzpomínky, tak je to takový to..
Radka: Hmm..Tak Vy jste s nima žila až do těch třiceti šesti..
R2: No, třiceti šesti.
Radka: A Vy jste se nechtěla odstěhovat třeba sama někam, nebo to nešlo?
R2: No vono to nešlo. My jsme..takhle, já jsem se na to..my jsme hlavně
neměli peníze na to, abych se odstěhovala, protože jsme nemohli ten byt
vyměnit. Takže jako to nešlo. No my teda s tátou ještě na poslední chvíli to
chtěli měnit, ale …bohužel to nevyšlo. No takže vlastně ten domov teďko
vlastně já mám tady a ještě ho mám u bratra, žejo (usmívá se)
Radka: Hmm
R2: Ale jako, když se to tak veme, tak vlastně…hmm…pro mě je nejdůležitější
to tady, protože nejvíc času trávím tady. Vlastně já jsem tady vlastně skoro
pořád (směje se), když se to vezme.
Radka: Hmm..a jak dlouho Vy jste vlastně tady?
R2: 7 let. Sedmej rok teďko.
Radka: Hmm..jak to bylo s tím bytem, když jste se odstěhovala sem?
R2: No my jsme o ten byt přišli, ale bydlej tam nějaký Vietnamci. Takže ten
byt už jako nikdy nebudeme mít, ale..ehm..prostě..když, když tohleto na
člověka přijde, tohle ten smutek, tak je to nejhorší co může bejt, no..No já jsem
se taky s nima i hádala, nebo já nevím. Ale možná, že ne, těžko říct.
Radka: Hmm..A Vy jste pak šla sem z toho bydlení? Říkala jste, že jste
nejedla, to si říkám, že nešlo dlouho vydržet?
R2: Já jsem měla, na sobotu na neděli jsem měla oběd vždycky, ale jako jinak
snídaně a večeře nebyla žádná.
Radka: Hmm..a brácha ten za Vámi nejezdil?
R2: Ten nějak neměl čas, protože vona nějak přišla na svět, myslím, že zrovna
v tý době, Pavlínka, ta starší (neteř). Takže měli strašně spoustu zařizování a
neměli čas na to, ale občas mi tam něco přivez, ale to bylo hned pryč.
Radka: A nějaké přátele nebo někoho, kdo by za Vámi chodil, jste měla nebo
jste se s nikým jiným nevídala, kromě pečovatelky a bráchy?
R2: Jenom tu pečovatelku jsem měla, bráchu občas jsem tam viděla. Jo jednu
sousedku jsem tam měla, sousedku jsem měla. Ta za mnou chodila taky, ale tý
jsem nechtěla říkat o jídlo, takže to bylo takový blbý no. Ta byla hodně stará
paní, tý táhlo na devadesát nebo na osmdesát.
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Radka: Takže jsem tam trávila ten čas hlavně sama, to muselo bejt těžký..
R2: No..(směje se), to bylo hrozný. No ta pečovatelka chodila každej den
kromě sobot a nedělí. A jinak jako jsem se zvládala sama umejt, sama
vykoupat, já nevím, ehm..učesat a takovýhle, to jsem zvládala, ale jako
voblíknout se, vyprat si, to jsem si prala. A ještě jsem, ještě jsme kupovali
pračku, to vím, že jsme kupovali pračku novou, a že jsem prala v tý pračce,
právě, to byla ta vrchem plněná pračka, že to, že jsem si tam přepírala věci. Pak
když jsem, když jsem sem (má na mysli chráněné bydlení) nastoupila, tak jsem
měla čistý věci na sebe a takhle no. Ale jako bylo to, bylo to fakt blbý, hrozný
to bylo.
Radka: Hmm…
R2: Takže to bylo. Kočičí konzervy, já už jsem to nemohla, přece že jo, to je
hrozný, to člověk nemůže tohleto dělat.
Radka: A ven jste si nemohla dojít nakoupit, že jste se bála?
R2: No venku, venku hned na rohu byla, byl obchod nákej, s potravinama, ale
já jsem byla tak špatně na tom, že jsem nevyšla ani do toho obchodu.
Radka: Hmm..
R2: A dokonce i v baráku jsme měli obchod a to byl, tam měli Vietnamci
nějakej obchod a tam bylo, akorát tam měli nějaký sušenky nebo něco, ale jako
teplý jídlo to tam neměli. Akorát myslím, že vepřovou konzervu nebo něco.
Radka: Hmm.. A jak to potom pokračovalo dál?
R2: No pak přišel za mnou terapeut tady vocaď z bydlení a říkal, jestli nechci,
že by už bylo dobrý, na čase nastoupit a teda až jsme se domluvili na termínu a
pak už jsem byla tady, v roce 2007.
Radka: Hmm. Takže jste šla rovnou z toho bytu sem a od tý doby jste tady.
R2: No z toho bytu jsem jela sem na bydlení, mě vzal brácha autem.
Radka: Hmm.
R2: No a teďkon říkal brácha na Vánoce, že už jsem dlouho tady, že už jsem
měla teďko hodně dlouhou dobu jakoby tu dobu, že by.. No po 7 letech jsem
byla doma, jako poprvé jako u bratra.
Radka: Hmm, to je úžasný, že jste k nim dokázala jet na svátky.
R2: No takže, takže se mi tam hrozně moc líbilo, teďko tyhlety Vánoce to bylo
moc hezký tam. No a dokonce když jsem měla takovou krizi, že jsem chtěla
jakoby odjet od nich, že jsem si myslela, že tam jako překážím, že mě tam
nechtěj, měla jsem takovej pocit, nevím. Tak pak Anička (švagrová, jméno
změněno) říkala, jsme si se sedly a povídaly jsme si a vona měla takovou kupu
(naznačuje), horu prádla, co potřebovala pozašívat, tak jsme tam měly takovou
(směje se), za dlouhejch zimních večerů jsme tam zašívaly.
Radka: Teda..a jak dlouho jste u nich byla?
R2: Nóó, jak dlouho jsem u nich byla? Tři dny a bylo to fajn no. Bylo to fakt,
jsem byla ráda. Děti tam byly, s dětma jsme kreslili různý vobrázky, bylo to
hezký no.
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Radka: Hmm..No teď tedy Vy jste tady..
R2: No já právě jako mám, já mám dva domovy. Ale vlastně jako, takhle,
nemám ani jeden, když se to vezme jakoby, svůj, jakoby co chci říct, víte jak to
myslím. Jakože nemám garsonku nebo nějaký bydlení jako takhle. Ale jako
jinak jako dva domovy, ty mám.
Radka: Hmm.. a ty tvoří teda?
R2: Domov tadyhlecten a pak domov tam u bratra.
Radka: Hmm.. Teď jste teda tady. Máte i nějaký plán do budoucna?
R2: Plán do budoucna, tak s prací to nevypadá moc růžově, ale chtěla bych, do
budoucna bych chtěla se naučit to chození, začla to chození s těma sestřičkama
z toho KTC-čka, abych vopravdu jednou se mohla postavit na vlastní nohy.
Radka: Hmm..a jakou máte představu?
R2: No že bysme to trénovaly pořád, jestli by to bylo možný, já nevím. To
chce domluvit se tam, na tom KTC, jak by to bylo často možný.
Radka: Hmm..a do budoucna tedy byste ráda bydlela kde?
R2: No my máme v Lysí baráček, tam jsme jezdili na chatu, ale to, tam padá
úplně střecha nad hlavu, takže tam ne. Tam to asi není, protože už když jsme
tam byli s rodičema, tak jsme se báli tam i přespat, protože nám statici řekli
pozor na to, tady to máte blbý. Protože tam normálně jak máte zeď, tak tam
byly takovýhle velký pukliny jako v tý zdi (ukazuje) a už to byl barák asi ze
16.týho století a já jsem to tam sice…no já bych tam nechtěla bejt, ale ta
lokalita..no nic moc jako..jak bych to řekla, no protože tam padá ten barák a to
no.
Radka: Hmm…takže představu do budoucna máte jakou? Jestli byste mohla
říct, jaké jsou Vaše plány a představy?
R2: No tak to chození hlavně ven. Naučit se to teda, protože to je nejdůležitější
ze všeho, protože pak teprv se může přijít na nějak vůbec na nějakej jakoby,
jakoby plány nebo něco takovýho, protože tohle je důležitý si myslím.
Radka: Hmm…takže teď se hlavně chcete naučit chodit ven, zvládat to..
R2: No vono totiž vono je taky hudba budoucnosti, než já začnu chodit. Voto
je velká věc. Vona sestřička si myslí, že začneme chodit hned, ale to asi nevím
no. Jinak jako mám v plánu, mám v plánu nákup jeden s bratrem, kterej bych
chtěla zvládnout, jet si někam nakoupit oblečení, protože..ehm..potřebuju
nějakou bundu, tepláky, už tady jsou, ty lezou z toho už možná ne díry, díry ne,
ale už je to takový vetchý. No, koupit potřebuju nový tepláky, teď jsem si
právě od bráchy dostala tablet, podívejte co jsem dostala tablet a tam jsem a
tadyhle jsem si našla second handy, ale nevím kde jsou..Vy byste mi možná
poradit..(čte ulice)
Radka: Bohužel, to nevím, tyhle ulice neznám.
R2: Hmm, tam by měly být ty second handy a měli by tam mít nějaký
oblečení. To se když tak zkusím podívat s paní terapeutkou. Tak to mám teď
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plán, že bych tam chtěla zajet s bratrem a něco tam nakoupit. Ale jako do
budoucna bydlení vůbec nemám představu, kam bych jako šla.
Radka: Hmm..a je nějaké vysněné místo třeba, kde by se Vám líbilo?
R2: Vysněný, no já jsem taky přemýšlela, že bych šla mimo Prahu časem, že
bych šla do toho, do tý Krásný Lípy (domov se zvláštním režimem), ale to asi
bych musela splňovat nějaký podmínky, nějaký chození a takovýhle, já fakt
nevím. Ale zase bych neviděla bráchu. No já nevím, zase sestřička mě říkala,
že mám bejt, ta z toho KTC říkala, že ta Praha je výborná, ale já nevím.
Zase je fakt, že je tu dostupnost všech, zase je tady MHD, je tady všecko,
ale vopravdu si nedovedu představit, nevím, vopravdu nevím. Asi mám
představu, že bych chtěla nějak do tý Krásný Lípy časem nebo někam.
Radka: A proč zrovna tam?
R2: No nevím, nevím, jestli existuje, protože já jsem chtěla do domova
důchodců původně v Praze. A mě paní doktorka říkala, že o tom nechce slyšet,
že jsem ještě mladá. Takže neuvažujeme vůbec o bydlení takovýmhle, což je
chyba, protože to bych měla nějak uvažovat o tom bydlení, kde bych chtěla
jako na stáří bejt. Proto právě jsem Vám říkala, že tady, že si chci i, jakože
bych chtěla spořit na stáří něco si ušetřit. (hovořeno před započetím
rozhovoru).
Radka: Hmm. A o tu Krásnou Lípu už jste s někým probírala?
R2: S terapeutkou ani s doktorkou ne.
Radka: Hmm.. a na domov důchodců doktorka říkala, že jste tedy ještě mladá.
R2: No asi říkala, že je brzo, ale tam choděj lidi, který jsou ještě mladší než já,
tak já nevím no.
Radka: Hmm.. a Vy byste chtěla v nějakým takovýmhle domově bydlet nebo
máte třeba i jiný představy?
R2: No já vůbec nevím Radunko, jako vůbec nevím (usmívá se) jak to bude
dál. Protože mě zatím říkala terapeutka, že zatím ještě má se mnou co jakoby
vylepšovat. Takže ještě zůstávám tady, ale,…jak to bude do dvou let, během
dvou let se strašně moc věcí změní a je možný, že tady třeba nebudu, tak
uvidím no.
Radka: Hmm..a představa vlastního bydlení by Vás nelákala?
R2: To by byla katastrofa. Já bych to nezvládala ze začátku. Já bych na to
neměla ale finance, peníze. No možná něco našetřenýho mám, ale jako, by to
bylo asi málo a nezaplatila bych…no pro mě je to prostě problém, i třeba s tím
podporovaným bydlením..
Radka: Třeba?
R2: No to zatím to, to je takový divný..jako, to nevím, jak bych zvládla. To
bych se tam pohádala s někým, třeba..(směje se), nebo nevím, jaký by to bylo,
třeba ne.
Radka: Hmm..a sama jít bydlet?
R2: No sama právě ne, já jsem myslela s někým tady z chráněnýho.
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Radka: Hmm..a to byste šla, nebo?
R2: No to bych ráda. Jenomže mě třeba nabízí tady Helenka (jiná uživatelka
chráněného bydlení, jméno změněno) nějakej byt, to teda nenabízela mě, ale
říkala, že by někoho slušnýho tam chtěla k sobě, že bude mít byt někde, nevím
kde. Ale jako jsem si říkala, že ne, že to by asi pro mě nebylo.
Radka: Proč myslíte, že ne?
R2: No já jako nejsem schopná absolutně se o sebe postarat a vona by se ještě
musela o mě starat a to by nešlo.
Radka: Jak myslíte, to, že nejste schopná se o sebe postarat? Vždyť tady se o
sebe staráte..
R2: No to jo, ale jako vůbec jako by to nepřipadalo v úvahu prostě pro mě. No
já nevím, já si myslím, že bych to nezvládala jako prostě tam to chození ven a
takovýhle. No zatím to PSB (myšlena sociální služba podpora samostatného
bydlení), nevím no. No kdyby mi někdo zařídil to, že by tam chodili, že by mi
někdo chodil na nákupy ze začátku, ale asi na dlouho by to nebylo, právě
těžký..Samostatný bydlení by se z toho důchodu asi nedalo utáhnout.
Radka: Hmm..a s bráchou jste o tom třeba mluvili?
R2: No s bráchou, on říkal, že časem bych si mohla pořídit, z těch co mám
nauspořený, nějaký bydlení, ale zatím to není vůbec, není vůbec jako co..
Radka: Aktuální?
R2: No je to aktuální. Ale není to, jak bych to řekla, no není to..(přemýšlí),
není to vůbec možný finančně, zatím na to ještě nemám. Když já právě
potřebuju si promluvit s bratrem kvůli tomu spoření, o tom penzijním
připojištění.
Radka: Hmm..to je určitě dobrej nápad.
R2: Že to budem probírat i s terapeutkou. Ale o tom bydlení teda vůbec
nemám představu, protože jako na ulici bejt nemůžu a já si myslím, že snad by,
nevím no, jak to dopadne.
Radka: Hmm..Tak říkala jste, že teď vlastně máte dva domovy, tady a u
bráchy..
R2: Tady a u bráchy, ale tam nemůžu bejt dlouhodobě že jo.
Radka: Že má rodinu?
R2: No, no právě.
Radka: Hmm. A můžu se ještě zeptat, co tvoří Váš domov tady? Čím to je, že
se tady cítíte dobře?
R2: No protože tady je takový bydlení příjemný, můžeme si kdykoliv tady
popovídat s kýmkoliv s kým, koho, s kým se rádi vidíme.
Radka: Hmm…
R2: No potom..potom tady můžu jít ven kdy chci, máme tady terapeuty, který
jsou hodný na nás, no všecko tady je dobrý.
Radka: Hmm.. a u bráchy domov?
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R2: U bráchy ten domov to je zase něco jinýho, ale zase je to tam fajn, že tam
jsou děti hodný. A…ehm…brácha je tam a Anička (švagrová, jméno
změněno), takže si myslím, že to je fajn taky.
Radka: Hmm…slyším, že jsou to ty lidi kolem Vás?
R2: No, no. Ty lidi no. Já právě nechci bejt právě sama.
Radka: Hmm..
R2: Časem bysem chtěla najít nějakýho přítele, ale nevím vůbec, kde bych ho
našla.
Radka: Hmm…tak třeba když začnete chodit ven..
R2: No, no. Já jsem si vypsala, kam už chodím, že jsem si zjistila i pracovní
dobu, nebo teda to mě řekla kamarádka tady z bydlení, tady jedný knihovny,
tam bych chtěla chodit.
Radka: Hmm…to je supr. Jste říkala kamarádka z bydlení, jaké vztahy tady
máte.
R2: Noo..to je právě skvělý, že si můžu popovídat třeba s Barborkou
(uživatelka chráněného bydlení, jméno změněno), nebo s někým koho mám
ráda a že tady je to..ale až odejdou tak vůbec nevím s kým si tady budu
povídat, protože to bude katastrofa. To nevím, s kým si tady budu povídat.
Radka: Hmm..
R2: Ale tak jsou tady i jiný lidi, který přijdou zase nový, ale to, pak by to bylo
teda smutný, kdyby odešli.
Radka: Hmm..říkáte, že to je tady na tom těžký, že lidi odcházej..
R2: Nóó (souhlasně), lidi odcházej. Tady, tady třeba ta Dita (jiná uživatelka na
CHB, jméno změněno), tady ta, ta, ta už je na tom dobře, tak taky bude
odcházet na PSB, protože už je na tom dobře. Ale holt, já ještě ne, no.
Radka: Hmm..Tak já se podívám, jestli Vám teda můžu položit další
otázku. Jak přispíváte k tomu, aby doma pro Vás bylo opravdu doma?
R2: No tak jako se snažím uklízet, aby to bylo čistý tady všecko, aby to bylo
čisťoučký. To znamená prát, uklízet, vařit, nějaký takový ty...nevím, já se tady
cejtím né, že by mi to tady patřilo, ale cejtím se tady dobře.
Radka: Hmm…a čím to děláte, abyste se tady tak cejtila?
R2: No jak říkám, vařím, uklízím. Nechodím teda na ty nákupy ještě jo, to
nezvládám, ale vaření a uklízení to mě baví.
Radka: Hmm…A tady u Vás na pokoji, že máte krásnej pokoj..co děláte pro
to, aby Vám tady bylo dobře?
R2: No mám, tady je to příjemný a tady je důležitý to, aby to tady bylo hezký
no. A já právě mám tady třeba různý takový věci, třeba co jsem dostala od...
Můžu ukázat?
Radka: No určitě! (vstáváme, otevírá krabici položenou na skříňce)
R2: Tadyto v tý krabici to jsou moje takový poklady. Tohleto je dědeček
s babičkou (ukazuje černobílou fotografii v rámečku), to už je hodně starý..
Radka: Hmm..to je krásná fotografie..
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R2: A tajhlec mám, to jsem právě, jak jsem se narodila v tom Kolíně (ukazuje
další fotku, kde je na fotce s prarodiči; město změněno)
Radka: Hmm..jste si podobní.
R2: Nóó, říkala mi právě Františka (další uživatelka CHB, jméno změněno), že
jsem podobná babičce.
Radka: Určitě.
R2: No a tadyhlecto, to jsou papíráky, který se urodily, takovýhle vořechy
velký, to mi poslala paní, no..voni jsou už takový nakřápnutý no. Ale to jsou
papíráky, no mám tři voříšky jako pro Popelku (směje se). A je to prostě pro
štěstí jsem si to nechala, protože mi to poslala paní z toho Kolína (město
změněno), že se urodily tam takovýhle papíráky, takovýhle voříšky no.
Radka: Hmm..ty jsou. Takže jste s tou paní ještě v kontaktu?
R2: Jsem no. No píšeme si. Teda já jsem jí nepsala, ale ona mi vobčas píše a
volá a já jí taky volám.
Radka: Hmm.. A tam jste bydleli s rodičema v tom Kolíně? (město změněno)
R2: Tam jsme jezdili za babičkou a za dědečkem. To bylo moje dětství, to byl
dědeček a to byla babička.
Radka: Hmm..
R2: No pak tady mám od maminky takovýho slona pro štěstí (ukazuje
porcelánového slona).
Radka: Aha, od maminky, ten je krásnej.
R2: A pak tady mám, to jsme dělaly s dobrovolnicí, tyhlety kamínky. No a
tohleto mám vod lidí, já jsem něco, já jsem možná něco povyhazovala, ale
mám tady korespondenci od kamarádky, která mi teďko psala k Velikonocům.
No můžete si to přečíst, je to pěkný. Je moc hodná ta kamarádka.
Radka: Ne, to já Vám nebudu číst, ale je to hezký pohled. A s kamarádkou se
vídáte?
R2: No ta teďkon volala, jestli může přijít a já jsem zrovna něco měla. Ale
jednou za rok se vidíme, my se známe od dětství právě z toho Kolína (město
změněno). No takže mám takhle odtamtud pohled od kamarádky a od maminky
slona a tohleto mám ještě od jiný paní z Kolína (háčkovaný zvoneček; město
změněno). No a občas tady do toho koukám, že si to někdy rozložím. Ale je to
lepší, když to mám takhle po hromádce.
Radka: Hmm..to je moc hezký, že tady tohle máte.
R2: No to jsem Vám právě chtěla ukázat, že to je takovej můj kus domova. No
a taky tady mám Vikinku (ukazuje křečka na stolku). Oni byly dvě a tadyta ji
kousla potvora, tak už je jen jedna. (směje se) No tak jsem si nechala tuhle
potvoru zdravou, ale nemůžete jí brát do ruky, to je totiž nevýhoda, že ona
strašně kouše.
Radka: Hmmm..
R2: A ona právě, když jsem jí tam nesla krmení a dala jsem jí tam ruku, tak mě
kousla a ona mi visela na palci, tak jsem jí setřásla, no to bylo hrozný (směje
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se). No tak jí dávám krmení opatrně, i pití tam má. No ale nemá piškůtky,
musím jí koupit piškůtky ještě nebo jablíčko. Ona má hrozně ráda mrkev nebo
takhle. Ale je to s ní sranda. A musí mít tady tohle připevněný, protože jinak
s tím rachtá. (ukazuje připevněná dvířka; smějeme se)
Radka: Hmm..Takže Vikinku a ještě jste říkala, že tady jsou důležitý pro Vás
tady ty vztahy s ostatními..
R2: Tak právě je to fajn. Že se na Vikinku koukám aspoň přes tu klec. No a to
právě jsou, že si myslím, že máme tady hezký vztahy mezi sebou.
Radka: I toho tady hodně děláte, vaříte a tak, že?
R2: No právě, že tady do toho člověk dává. A že třeba když je tady nějaký
nepořádek tak že to řekneme tomu druhýmu, ten to buďto uklidí nebo ne.
Anebo prostě to děláme tak, že mě třeba někdo požádá nebo že mě už to taky
štve, že utěrky a ručníky jsou pořád špinavý. A tak jsem to dala do pračky a
vyprala jsem to, i když to teda nebylo moje, žejo, ale tak jsem to vyprala.
Radka: Hmm.
R2: A jinak si tady zvládám vyprat ložní všecko, i oblečení i prádlo. Všecko si
tady zvládám. Že to je to v tomhle tom směru. Ale jsme tady fajn parta, si
myslím. Když mám čas tak si chodím sednout na chvilku před barák už
popovídat. A když chceme tak se díváme na Televarieté nebo nějaký tyhlety
pořady jak jsou, Sama doma – to mám ráda, to je nejlepší pořad. Nebo Vaříme
s Bárou Vyskočilovou, jestli to znáte, no tak o vaření mě to baví. Nebo se
díváme někdy na akční filmy nebo na nějaký ty thrillery, ale já moc ne, právě.
Já jdu vždycky nahoru si číst nebo poslouchat rozhlas, protože něco se tam
chtěj koukat, třeba Krev jako čokoláda, a to jsem, to jsem říkala, že to nechci
vidět. (smějeme se) No ale třeba o Vánocích se díváme na pohádky. A slavíme
tady taky, i s terapeutkama, i se peče cukroví. A tam teda, u bratra to bylo
neuvěřitelný, takový dobrůtky tam měly, že to bylo dobrý. Tak výborný
cukroví jsem dlouho neměla.
Radka: Hmm..
R2: Tak se ptejte dál, jestli máte nějaký otázky.
Radka: Dobře, tak mám ještě otázku, jestli byste mi mohla říct, co si nosíte
s sebou, jaký kus domova?
R2: No to si nosím v hlavě, kus domova.
Radka: A mohla byste mi k tomu říct něco víc?
R2: No já nevím, tak ještě já právě když jdu domů, tak si nesu vždycky hrozně
moc tašek. Tašky s sebou, ještě batůžek, no strašně moc věcí. Tak ale právě
tam to je horší, že ty věci co mám z domova, tak si to musím vyprat tady, že
tam není takhle koupelna. (má na mysli domov u bratra). No ale tak to jsem
tam takhle byla minulej rok a pak o Vánocích a teď bych tam chtěla jet nějak
na víkend. Ale nevím, jak bude mít brácha čas, protože on je teďka ve
Španělsku a má toho teďka hodně.
Radka: Hmm.. (ticho)
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R2: No ale beru si s sebou hodně tašek, já totiž, i když cestuju jen tak, když
jedu k doktorovi, tak taky si s sebou beru batůžek nebo nějakou tašku. A tam
právě mám pití, doklady, peníze, všecko, co člověk potřebuje, nějaký čtení na
cestu no a taky si beru toho slonečka, jak jsem Vám ukazovala, že někdy si ho
beru taky.
Radka: Že Vám přináší štěstí?
R2: No říká se to a je vod maminky právě.
Radka: Hmm. Ještě bych Vám ráda položila takovou závěrečnou otázku,
protože už jsme si toho řekly spoustu. Ale mohla byste mi ještě říci, jestli
se pro Vás liší, když se řekne doma, domov a bydlení?
R2: Jako komunitní bydlení a domov doma. No určitě jo.
Radka: A mohla byste mi říct jak?
R2: No dobře, ale těžko se to řekne, protože doma máte vlastně, tam máte
nějaký jakoby lidi, který se na Vás těšej. Jako třeba já mám toho bráchu tam.
Nebo neteře a Aničku (švagrová, jméno změněno). Ale třeba tam mám i Jean
Jacka, my mu tak říkáme, ale jinak je to bratr Aničky, a jmenuje se David
(jméno změněno), ale my mu říkáme Jean Jack. Takže strašně se na ně těším
no a tak to dělaj ty lidi, že je člověk rád vidí a tak no. No a tady zase je to jiný
v tom, že je to takový víc o trošku…ehm…jak bych to řekla, poslušnosti..nebo
to je blbý slovo, ale takový trochu víc přísnější, jako malinko. Třeba tady sice
je to krásný, ale třeba v tý léčebně je to daleko víc přísný. Ale jako je to velkej
rozdíl domov, kde je člověk doma. Jinde je to víc ne o poslušnosti, já jsem to
řekla blbě, ale je to spíš o disciplíně, že je to disciplína víc.
Radka: Jakože je tady na chráněným bydlení disciplína..
R2: No, ale zas ne nijak moc. Jako tady jsou, že třeba kdybych začla kouřit
tady na pokoji, tak to nejde. Ale že doma se může. Teda já nekouřím jo, ale
dávám příklad. Ale jinak je to rozdíl velkej, že tam vlastně máte ty nejbližší.
Radka: Což tady člověk nemá..
R2: Tady člověk nemá, ale zas tady má kamarády nebo takhle, že si může
s někým popovídat.
Radka: A řád, který tady je, ten je pro Vás jaký?
R2: No to je právě tady máme vyvěšený řád (ukazuje na dveře), tak tady je
právě, že když by se něco stalo, tak co máme dělat. Tady je dobrý, že kdyby
třeba s klíčem, tak je tady číslo na zámečníka nebo třeba havárie, když by byla,
tak je to tady důležitý. No že todleto doma nemáme. No tady je to moc hezký.
Radka: Je něco, co by Vám tu třeba chybělo?
R2: No trošku mě vadí, malinko, že jsem každej chodí, třeba z jinýho zase
bydlení, že jsou zvědavý,jak vypadá jednolůžák,a chodí většinou na můj pokoj.
Radka: A dá se to odmítnout?
R2: Dá. Už jednou jsem to odmítla a terapeutka říkala, že jsem udělala dobře.
Radka: Hmm..to si myslím taky, že je to dobře, že jste si řekla.
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R2: No dá se to odmítnout. Takže to bydlení tady je taky vlastně taky takový
domácí, ale někdy je to takový přísný. Nemyslím konkrétně tady, ale třeba
někde, v tý léčebně asi si myslím. Tam není volno, tam byli přísný, si
pamatuju, že jsem byla pod práškama, těžko mi bylo a musela jsem vytírat
rajóny, takže to bylo šílený.
Radka: Hmm…a tady jsou taky nějaký pravidla.
R2: Taky jsou, ale ne takový. Teď třeba budeme mít každej přiřazenýho
patrona, kterej nám bude pomáhat s úklidama. Protože já budu potřebovat tady
s tím oknem, umejt, sundat záclonu a tak.
Radka:
R2: Jinak jako já opravdu do budoucna nemám vůbec šajnu co a jak.
Radka: A tady Vám to pomáhá v čem?
R2: No že mám střechu nad hlavou, že nemusím bejt venku no. A taky v tom,
že se tady člověk hodně naučil. Protože já když jsem sem přišla, tak jsem
neuměla ani míchaný vajíčka udělat a teď už normálně vařím. Akorát teda
některý omáčky neumím, nezvládám. Ale jako právě nevím zase
Radka: Takže jste se tu naučila vařit a..
R2: Naučila jsem se tu vařit a spoustu věcí. S dobrovolnicí jsme se vídala, že
jsme malovaly, že za mnou chodila. Takže malování a pak taky s tím úklidem,
že jsem tady zjistila, že docela jsem dobrá na ten úklid, že to mi jde. To jako
neříkám, že bych se nějak chtěla chlubit, ale..
Radka: To je přeci dobře, že se umíte pochválit.
R2: Tak mě to baví to uklízení. Ale třeba dole mi dělaly problémy ty záchody
uklízet, ale teď už to zvládám dobře to uklidit. No právě tady je to dobrý, že
mám vlastní záchod tady na pokoji. No a máme hrozně hodnou terapeutku,
která se mnou chodí, i po doktorech chodíme spolu. Jsem ráda, že to takhle
zvládáme. No a ze začátku to vůbec nešlo asi dva roky, mě vždycky brácha
musel dovážet léky a nakoupit a tak. No a teďka taky se právě vídám teďka se
sestřičkou z KTC
kvůli tomu chození. A ona právě terapeutka říkala, že
každej člověk potřebuje pomoct s něčím. Že někdo potřebuje, já nevím, pomoct
s úklidem, někdo třeba má nějaký rodinný problémy nebo nevím. A já právě
mám, že potřebuju pomoct s tím chozením. Ona právě terapeutka mi už tenkrát
říkala, že tohleto je první cíl, kterej bych si měla dát. Jinak bych právě opravdu
zakrněla a nešlo by to, já vím.
Radka: Hmm..
R2: A já právě tohleto chci, ale tam je ten zakopanej pes, že to právě není
jednoduchý, přes tu moji nemoc. Protože ta nemoc je vopravdu hrozná. Ono se
to těžko překonává, ale musí se to trošičku, s pomocí někoho zvládat. Je to
lepší než ta dobrovolnice, protože to už jsou lidi, kteří všecko zvládaj, jezděj
metrem, ale to je úplně o něčem jiným, to je nebe a dudy. Protože tohleto já
ještě nezvládám, to ještě dlouho bude trvat, jestli vůbec budu jezdit metrem, to
já nevím.
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Radka: Tak uvidíte..to že trénujete je dobrej první krok.
R2: No právě to je důležitý, aby se to člověk naučil.
Radka: Hmm. Tak já myslím, že už jsme si toho dnes řekly opravdu
hodně. Je ještě něco, co byste chtěla doplnit, ještě říct něco?
R2: No že ten domov tady, že to dělá hodně Marcelka (terapeutka CHB, jméno
změněno). Že ta jako tak krásně jako tu, jakoby tady teda nejenom Marcelka,
ale terapeutickej tým, jako všichni. Ale jako opravdu já jsem tady s nima
spokojená maximálně a vopravdu mi tady pomáhaj. Že oni řeknou třeba, no
chcete pomoct s vařením? A je tady jedna paní, která mě pomohla, taky
terapeutka, která mě učí vařit a tak.
Radka: Hmm..že se tady člověk naučí spoustu věcí. Tak jo.
R2: Ale jako co do budoucna, co bude, to jako těžko říct. Já mám plánů plno,
ale opravdu co bych potřebovala si sehnat, to nejdůležitější je to oblečení,
možná ty boty zase budu potřebovat. Je to pořád něco.
Radka: Hmm. Je ještě něco co bysme dodaly nebo už jsme to všechno
probraly. Jestli ještě Vy byste se nechtěla na něco zeptat?
R2: No už jsme to všechno probraly, já se nic už zeptat nepotřebuju.
Radka: Dobře. Já Vám děkuju mockrát za rozhovor, za Váš čas a za to, že jste
si o tom všem se mnou takhle povídala.
R2: No není zač. Mě teda ještě vlastně napadá, že ten domov je vlastně jenom
jeden, ale že tady to bydlení je jako vlastně taky takový přestupný místo
k tomu domovu, tak tak bych to řekla.
Radka: Hmm., tak my jsme vlastně ze začátku mluvily o tom, že jste říkala, že
máte dva domovy a teď vlastně končíme tím, že říkáte, že je vlastně jenom
jeden…
R2: Že tohle je vlastně přestupný místo k tomu domovu.
Radka: A ten domov je teda?
R2: No u bratra, ale jakože vlastně není. Nebo teda je, ale není teď konkrétní
místo, kde bych mohla bydlet na dlouhou dobu. Protože to víte, že u něj
nemůžu bydlet u něj dva roky. No jedině někde poblíž se třeba zeptat jestli tam
není nějakej pronájem, prostě mít tam toho bráchu někde. No anebo časem, že
bych si našla nějakýho přítele, třeba na inzerát, tak to jsou mý plány, ale jak to
bude. No já taky, já už mu nemůžu dát dítě, protože to by dopadlo
katastrofálně. No ale nějakej přítel, ke kterýmu bych se hodila, a on ke mně, a
že bysme spolu i chodili a on by mě naučil třeba i chodit ven. Nevím no, zatím
chodím s tou sestřičkou, ale přítele by to možná že chtělo, protože sama už
jsem hodně dlouho teda. Ještě když jsem byla s rodičema, jsem byla sama.
Jsem měla sice přítele, ale to bylo tak, on mě se mnou se kamarádil a chodil se
mnou a říkal, že za rok se vezmeme, a že za mnou přijede, a ať na něj za rok
počkám. A za rok přijel a ukazoval mi fotky ze svatby.
Radka: Hmm, to muselo bejt hrozný..a Vy jste na něj čekala..
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R2: Já jsem na něj čekala právě a on měl barák a on byl trošku handicapovanej
malinko, ale jenom trochu, že měl něco s rukou, ale jinak olympiádu zvládal,
posílal mi básničky a takový jakoby fotky různý. Byl dobrej no ve sportu.
Radka: Hmm..
R2: No tak prostě nějakýho přítele mít by bylo dobrý. Ale to je ještě ve
hvězdách všecko. Jako plány mám, ale jako jít si za tím to už je pak něco
jinýho, to už je horší. Já jako nejsem zvyklá někoho balit sama, protože to je
takový blbý mi to připadá, nevím no, ale tak možná přes ten inzerát. Uvidím
ještě no.
Radka: Hmm.tak uvidíte, ale je určitě důležitý, že máte takovýhle různý plány.
R2: Tak tak no.
Radka: Tak jo, ještě jednou Vám moc děkuju za rozhovor.
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s respondentem R3
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Radka: Mám na Vás první otázku. Jestli byste mi mohl povědět něco o
tom, co se Vám vybaví, když se řekne doma? A jestli mi k tomu můžete
říct něco víc?
R3: Tak jako první, když se řekne doma, tak se mi vybaví, jako ten můj
původní domov, jakoby s rodičema, se ségrama a ten původní domov
v Loukově (místo změněno). A to byl takovej asi nejzákladnější domov,
protože pak už to bylo takový spíš jako pobývání no. A ještě když se řekne
domov, tak pak se mi vybaví těch osm let, co jsem strávil se svojí ženou
v Berouně (místo změněno) jakoby, tak to byl taky domov, no. A jinak to byly
spíš takový spíš takový bydlení no.
Radka: Hmm. A Vy jste teda říkal domov s rodičema a s manželkou, mohl
byste o tom povědět něco víc?
R3: No tak já jsem vlastně, až do svejch dvaceti let, jsem bydlel jako normálně
u rodičů s tím, že ségry bydlely vlastně poblíž, takže ten domov vnímám jako
spíš takový společenství těch lidí. S tím, že to místo pro mě bylo taky důležitý,
protože jsem tam prostě vyrost, jako to město a to jeho okolí, to bylo taky
takovej jako širší domov. A ten byt jsem znal vlastně od malička, nikdy jsem se
vlastně nestěhoval do tý doby, takže to…ehm…byl pro mě takovej domov.
Radka: Hmm..
R3: No a potom v těch dvaceti jsem odešel jakoby na kolej. Na koleji jsem
bydlel, asi 2,5 roku, možná 3 roky, s tím, že jsem jezdil poměrně často,
minimálně ze začátku jako v tom prváku jsem jezdil fakt jako skoro na každej
víkend domů. Pak se to trošku jako rozvolňovalo, ale furt jsem jako jezdil
domů a furt jako málokdo asi má kolej jako domov. Ale já jsem tam byl jako
hodně jako spokojenej, protože tam byla skvělá parta, bylo to v Neratovicích
(místo změněno), v takovým lese a bylo to hodně příjemný a byl to takovej
příjemnej přechod mezi tou Prahou a tím malým městem, kde jsem vyrůstal,
takže to nebyl tak ostrej kontrast.
Radka: Hmm.
R3: No a z tý koleje jsem pak šel do toho Berouna (místo změněno) jakoby se
ženou.
Radka: Takže jste se oženil...
R3: No oženil jsem se asi až za 4 nebo 5 let, ale byli jsme spolu, po těch pěti
letech jsem se oženil a bydleli jsme vlastně v takovým baráčku kousek za
Prahou, v Berouně (místo změněno), takže tam to byl taky jako takovej domov
no.
Radka: To jste měli pronajatej?
R3: To byl dům jejích rodičů, takže i s rodičema. Což trošku občas skřípalo,
ale ne nějak dramaticky. Měli jsme psa, takže to byla taková jako rodinka.
Akorát ty děti nevyšly, no…
Radka: Děti jste neměli, že…?
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R3: Děti jsme nějak prostě neměly no, žena nějak furt se necejtila připravená.
Nevím, jestli to bylo jako mnou a trochu i tou nemocí, že jako se necejtila
úplně tak jako jistá, že vlastně nikdy nevěděla, kdy jako skončím někde
v léčebně nebo to. A nebyla si prostě jistá, jestli jako tu stabilní budoucnost
jsem jako schopnej zajistit tý rodině no.
Radka: Hmm…
R3: Ještě ona měla z domova jako takovej hodně ten model, že ten muž je ten,
že se stará jako o ty finanční věci, přináší ty peníze a zabezpečuje tu rodinu a to
ve mně jako asi úplně jako moc necejtila no. Takže děti jsme neměli no.
Radka: Hmm.
R3: No a pak vlastně jsem se už tak stěhoval po různejch takovejch
pronájmech až teď posledních 5 let jsem na tom Smíchově (místo změněno) a
to je takovej..hmm..A jako v průběhu těch osmi let, co jsem byl se ženou, tak
to jsem jezdil jako výjimečně domů, to jsem jezdil třeba jednou za půl roku
nebo tak. To ten kontakt se trošku přerušil a teď co jsem zase sám tak..nebo
pak ještě jsem měl jednu přítelkyni, se kterou jsme taky bydleli, ale to byl
takovej, to nevím jestli bych označil úplně za domov, to byl spíš takovej
jako….ehm…domov..(přemýšlí)..No asi bych to neoznačil za domov. To bylo
takový, že jsme spolu bydleli, já jsem jí měl celkem rád, ale bylo to takový
jako, ona byla poměrně mladá a bylo to takový jako ještě jakoby studentský no.
Radka: A co tedy vlastně musí tvořit ten domov, když tohle domov nebyl?
R3: No musí to jako nějakou trochu dobu jako trvat, nějakou dobu se to jakoby
vyvíjí z nějakýho jako chození, přes nějaký společný bydlení, až k něčemu, co
se dá označit za to, že vytvoříte jako domov s někým. No a to mi tam jako
chybělo. Vono to netrvalo nějak extra dlouhou dobu, asi dva roky a za tu dobu
prostě…ehm to nepřerostlo do tý fázi, že bych moh říct jako, s touhle osobou
jako vytvářím domov no jako nebo jako rodinu nebo…
Radka: Hmm
R3: Bylo to spíš takový jako chození, s tím, že jsme spolu jako chvíli bydleli,
ale…(přemýšlí), bylo to pořád takový, že jako, ona se cítila spíš doma s tou
svojí původní rodinou.
Radka: Hmm.
R3: A já jsem se zase jako v tu chvíli asi necejtil doma moc nikde no,
protože…ehm…jakoby do Loukova (místo změněno) k rodičům jsem moc
nejezdil a bylo to jak jsem říkal, už takový jako rozvolněný..no…ehm…a ten
novej domov jsem jako nevybudoval, takže….ehm…spíš….ehm…tou dobou
žil jako ve vzpomínkách na ten domov s tou ženou a vlastně jsem tak jako
znovu vytvářel ten domov jakoby s těma rodičema no.
Radka: Hmm.
R3: No a co jsem sám, tak to je nějakou dobu už. A vlastně asi 5 let bydlím teď
v tom bytě, jakoby na Smíchově (místo změněno) a…ehm…to teď říkám, že
jsem takovej jako dvojdomovec, jako jsou lidi bezdomovci, tak já jsem jako
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dvojdomovec, protože prostě polovinu tejdne bydlím nebo žiju na tom
Smíchově (místo změněno) a polovinu týdne jsem u rodičů nebo u mamky,
protože taťka umřel.
Radka: Hmm..a kdy Vám taťka zemřel?
R3: No 2009, už je to nějaká chvíle no. Takže tím se ten domov jakoby oslabil,
protože najednou tam jakoby jedna polovina lidí jakoby, která tvořila ten
domov, když nepočítám ten prostor, tak jako zmizela. Ale o to víc já jsem se
tam potom snažil jezdit, aby mamka nebyla sama a to, takže, tím se to vlastně
celý jakoby upevnilo. A teď vlastně jak pracuju na poloviční úvazek, tak
vlastně půlku tejdne jsem s mamkou, se ségrama případně, a půlku tejdne jsem
tady, ale i tak si hodně voláme a jsme pořád jako v kontaktu.
Radka: Hmm..
R3: Takže teďkons..(přemýšlí)…když říkám doma, tak většinou myslím
jakoby u mamky. Ale zase někdy když jsem u mamky, tak řeknu, že jedu
domů, a myslím tím to tady, takže je to vlastně dvojkolejní a funguje to takhle
no. Akorát, že tady jak jsem sám, tak tam chybí takovej ten sociální rozměr
toho domova, protože tam není žádná další osoba, takže je to takový složitější
v tomhle no.
Radka: Hmm..A Vy jste tedy vyrůstal s rodičema a i se ségrama?
R3: No ségry jsou poměrně starší, takže poměrně brzo založily svoje vlastní
rodiny, takže tam já, mě bylo..(přemýšlí), sedm když jako odešla ta starší ségra
a deset, když odešla ta mladší, takže já jsem pak vlastně vyrůstal víceméně
jako takovej jedináček podivnej, protože ségry už byly pryč, ale byly jsme
v kontaktu, protože ta starší ségra bydlí ve stejným městě, takže se jako
navštěvujeme. Takže když říkám, že jedu domů, tak jedu vlastně i za ségrama a
za jejich dětma, takže jsme taková širší rodina, že je nás takových deset.
Radka: Hmm. A ještě jak jste mluvil o tom domově se ženou, tak jestli byste
k tomu mohl říct něco víc?
R3: No co k tomu říct víc, tak to původně vzniklo jako taková studentská
láska, pak jsme spolu začli bydlet, pak jsme se i vzali a ňák jako jsem vzal za
svý jakoby ten prostor, jakoby tu vesnici za Prahou. A to mi jako v podstatě
vyhovovalo, protože já nikdy jsem tu Prahu nevzal úplně za svý, protože
nějaký ty lidi jak přijdou z regionu, tak jsou nadšený a začnou využívat ty
možnosti. Tak já ty možnosti taky využívám, ale bere mi to dost energie jako
bejt v Praze.
Radka: Bere Vám to energii, čím to je?
R3: No takovou tou jako anonymitou, jak jako nikoho neznám a všude, moc se
tady nechodí pěšky, já třeba jako jsem byl zvyklej chodit pěšky nebo do
vedlejších měst jet na kole. To tady úplně chybí, každej blbej kousek jedu
tramvají narvanou nebo metrem a spousta lidí a spousta jako, už jenom to jak si
musíš pamatovat ty cesty, já se třeba ve městě úplně jako dobře neorientuju a
tam u nás je pár obyvatel a znám tam každýho v ulici, trefíte jako, vůbec o tom
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nemusím přemejšlet. Tady, když jsem jel třeba prvně do práce, tak sem musel
sednout k mapě, nastudovat mapu, prostě není to tak, že jdeš a jedeš nebo jdeš
jako u nás, takže tím no.
Radka: A říkáte, že jste tam znal každýho, že jste tam měl přátele?
R3: No tak určitě, lidi ze školy, z práce, no ještě já jsem to měl ještě rozložený,
že jakoby jsem studoval ve vedlejším městě, asi 20 kilometrů, tam jsem znal ty
lidi, i to město, že taky bylo malý, takže jako další prostor, kterej jste schopná
jakoby obsáhnout. To Prahu jakoby nikdy neobsáhnete celou, ani jako já
bydlím pět let v tý čtvrti a stejně tam jako neznám, znám jako lidi z baráku, ale
že bych měl nějaký přátele. Teda mám pár přátel v Praze, ale ty vznikli spíš
jako né...ehm…jakoby že byste se s nima seznámila v tom prostoru, ale
seznámila se s nima v práci nebo ve škole jako spíš takhle.
Radka: Že je těžký se seznámit jen tak…
R3: No ty lidi se tak jako nebaví, nebo mě to tak přijde, že jako, že by jen tak
na zastávce jste se dala s někým do řeči, to jako skoro jsem snad jako, já
nevím, jestli jsem to zažil někdy, že by se s váma někdo dal takhle do řeči.
Většinou když potřebuje nějaký peníze nebo cigarety, ale že by jen tak někdo
s váma vešel v kontakt, to se mi moc nestalo.
Radka: A doma to bylo teda jinak, že…
R3: No doma to bylo takový, že jako…ehm…se ty lidi seznamovali nějak tak
jako snáž, že prostě každýho znáte, i třeba když je nějaká akce u nás, tak
jakoby skoro všichni, kdo maj nějakej ten zájem o nějakou kulturu jako
obecně, tak jdou jako prakticky na všechno jo, že vlastně od divadla, po nějaký
čtení v knihovně, až po nějakej rockovej koncert, vždycky tam potkáte
podobný lidi a snáž se s nima seznámíš, protože je vídáš a potkáváš je na ulici.
Jo někoho potkat u nás je jednodušší, než někoho potkat v Praze. Takže ten
domov jako vytváří i to město nebo i ty přilehlý města, kde jsem jako pracoval
jako v jednom jako vedlejším městečku, tak tam jsem rok pracoval a navázal
jsem tam nějaký kontakty, protože jsem pracoval v čajovně a zase ty lidi jako
když přišli do tý čajovny, tak se se mnou normálně bavili, jako i s obsluhou,
zvali mě na nějaký akce a tak, tady jako s obsluhou taky asi když je pak někdo
štamgast, tak jako se spolu bavěj nebo to, ale přijde mi to, že míň no. Ale to
jsem nějak, neodbočil jsem nějak moc? Vy jste se na něco ptala? Jo na ten
domov s tou ženou, tak to nevím, jestli jsem Vám odpověděl.
Radka: Ano, určitě.
R3: No že tam ten prostor jsem byl schopnej tak jako pojmout, procházky na
kole, na bruslích, se psem, takže tam jsem se cejtil jako hodně bezpečně, že
tam jsem byl od tý Prahy jako oddělenej no.
Radka: Že v Praze to tak není?
R3: No v tý Praze to pro mě tak bezpečný není no, že když bych se chtěl jít
někam projít, tak můžu jít tak akorát do parku, že je možnost se tam projít no.
Ale s tou ženou, tam to byl fakt jako les, nebo podél řeky se dalo jít a jako..
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Radka: Že Vám tady chybí příroda a?
R3: No vlastně taky.
Radka: A ještě něco jiného?
R3: No. Já už teď teda paradoxně, já nevím, jak dlouho jsem tady v Praze,
třeba 14 let, tak za tu dobu už mám třeba přátele spíš tady, že jsem ztratil ty
vazby tam u nás v kraji a i přátele mám spíš tady, takže kdybych se nějak
případně vracel, o čemž teda taky uvažuju…ehm...tak asi bych musel tam zas
jako buď nějak složitě ty vazby obnovovat, nebo navázat nový, ale já si
myslím, že by to stálo za to, že by to nebyl takovej problém, že vždycky do tý
Prahy může člověk zajet za těma kamarádama na nějakou akci nebo to.
Radka: A říkal jste že, jste ztratil ty vazby, čím to bylo způsobený?
R3: No tím, že jsem odešel do tý Prahy a obecně, když jsem odešel na školu,
tak už jsem v tý Praze zůstal, tak víceméně ty kamarádi nebo kamarádky v tý
vesnici nebo v tom okolí taky buď někam odešli, třeba i do zahraničí nebo tak
nebo jsem na ně tak nějak ztratil kontakt tak trochu no.
Radka: Hmm. A v Praze jste teďka 14 let, jste říkal?
R3: No já jsem byl dva roky v tý, na tý koleji s tím, že jsem studoval v Praze,
takže taky už částečně v Praze a vod toho roku 2000 jako bydlím v Praze.
Radka: Hmm..Jste říkal, že jste bydlel s rodinou, mluvil jste i o koleji…mohl
byste povědět Váš příběh domova se ženou?
R3: Hmm..No tam ten domov, to šlo právě docela rychle, že právě jak jsem
říkal předtím, že nějakou dobu se to buduje nebo to, tak tam to šlo právě pro
mě docela rychle.
Radka: Hmm..
R3: Protože jsem se tam prostě cejtil dobře, tu ženu jsem měl jako hodně rád a
bylo to jakoby oboustranný minimálně, než se to začlo třeba poslední dva roky
nějak jako komplikovat..ehm..takže jsme byli spolu jakoby spokojený a
šťastný, takže..ehm…jsme podnikali různě i věci společně, nějaký jakoby
výlety a tak no a bylo to jako super no. A tím, že právě i to prostředí pro mě
bylo příznivý, tak to celkově celý dohromady. Já nevím jak už bych to jako
popsal no.
Radka: Hmm…Vy jste říkal, že se to pak začalo komplikovat, čím to bylo,
jestli se můžu zeptat?
R3: No pak se začal komplikovat nějak ten náš vztah a bylo to vlastně hodně
tou nemocí no. Protože..ehm…jí to tak jako hrozně..(přemýšlí)..znejistilo nebo
víte, že najednou měla pocit, jednak teda se mnou zažila jednu hospitalizaci,
kdy vlastně se o mě tak jakoby starala tak jako hezky, že za mnou chodila
prakticky každej den do tý léčebny a tak jako i potom, ale právě
potom..ehm…já mám jako takovej pocit z toho, že ona si myslela, že
v okamžiku, kdy mě jakoby pustí, tak to skončí.
Radka: Hmm..
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R3: Jenomže ono když Vás pustí, tak to pak ještě nekončí, tam máte pak ještě
jako minimálně třeba půl roku, kdy ten člověk je jako…ehm..né moc schopnej
jako nějak fungovat a je takovej jako…ehm…utlumenej a…ehm…prostě
nefunguje tak jako předtím no, že předtím vlastně já jsem jako byl hodně
takovej jako aktivní a dělal jsem jako spoustu věcí a dělal jsem i náročnou
práci, že jsem vlastně učil a všechno to jako šlo, jenomže pak se to přehouplo a
pak když ti to krouhnou těma lékama tak potom ste prostě jakoby utlumená. No
a na ní to podle mýho názoru trvalo hrozně dlouho, že pořád neměla pocit, že
má vedle sebe toho člověka, kterýho si jako brala. Tak to si myslím, že to byl
jako ten hlavní důvod. No a pak jsme si každej našli jinýho partnera a tím se to
jako úplně uzavřelo.
Radka: Hmm..a Vy jste onemocněl v době, kdy už jste byli svoji?
R3: Já jsem onemocněl v roce 1997, takže my když jsme se brali, tak já jsem
za sebou jakoby měl už dvě hospitalizace nějaký delší a…ehm…žena to jako
věděla samozřejmě všechno, ale znala to jenom z toho, co jsem jí třeba řek já,
nebo co jí řekli nějaký moji přátelé, který mě znali už jakoby předtím. A to si
jako úplně nepředstavíte jo, když oni Vám řeknou pár nějakejch historek, co
člověk třeba dělal nebo jak pak fungoval. A vlastně to byli jako lidi ze školy,
protože když jsem poprvý onemocněl těsně předtím, než jsem nastoupil na
vysokou školu, jako rok předtím a u toho byli jako jenom ty starý známý z toho
mýho okruhu a pak podruhý to bylo už jako na vejšce a tam už byli nějaký
jakoby spolužáci a potřetí to bylo, když jsme byli s tou mojí ženou, když jsme
byli už jako vzatý. Takže ta to znala od těch spolužáků, co znali tu druhou
epizodu, jenže ta byla výrazně jako slabší, takže ona měla ten obraz takovej
celej jako posunutej a nějak jako očividně to nesnášela úplně dobře, že jako i
z hlediska nějaký jako budoucnosti, představa, že se to, že to bylo, a to bylo
docela po dlouho, ale představa, že se to bude jako opakovat a nikdy nebude
jasně vědět jako co jí čeká se mnou plus samozřejmě ještě nějaká jako vize, co
třeba děti, že jo, jak na tom budou nebo to. Jestli ono to není jako úplně
dědičný, ale nějaký ty dispozice a tadyty věci a v tomhle, i když mě vždycky
doktoři říkali, že klidně můžu mít děti, že se nemusím zas až tak strašně bát,
tak stejně jako to v tom druhým člověku trošku jako rezonuje, co, co se může
dít no. Takže tam to vlastně takhle..ehm..skončilo no.
Radka: Hmm..A jak jste to měl Vy, co jste dělal, abyste se s tím vyrovnal?
Říkal jste, že pro ženu to bylo těžký přijmout, jaký to bylo pro Vás?
R3: No já jsem byl poměrně delší dobu potom, jak jsem mluvil o tom útlumu,
tak to bylo takový jako, i ty emoce byly takový jakoby ztlumený, takže jsem
možná prostě na to nereagoval úplně tak jak bych třeba měl nebo..Ale to není
něco, co ovlivníte vůli, to si neřeknete odteďka budu prostě aktivní a v pohodě,
to prostě, tam ta vůle nehraje prakticky nějakou větší roli nebo si myslím, jako
něco málo jó, ale prostě ten stav je takovej, že..ehm…že ste v tom útlumu a
musíte prostě jako počkat až se to postupně zase všechno to tělo, ta mysl a ta
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psychika i fyzicky než se jako dostanete trošku někam zpátky
a…ehm….(přemýšlí). Takže já jsem to prožíval tak jako, že jsem cejtil to
napětí, ale pak jsem zase jakoby po nějakým tři čtvrtě roce asi od toho co mě
pustili, tak jsem začal zase jako pracovat normálně jako normální práci. Nebo
normální, na běžným pracovním trhu. A zase to byla jakoby poměrně náročná
práce, takže mě to jako trošku jako rozpohybovalo a myslel jsem si, že už to
bude dobrý, ale…ehm…tam zas pak jako přišlo to, že jsem zase málo doma,
protože tam byl provoz od nějakých, já nevím od tří do osmi nebo tak, takže
my jsme se zase míjeli, že jo. Protože žena pracovala jako normálně od těch
osmi do tří nebo tak, takže jsme se jako doma míjeli. No tak to si zase
stěžovala, že jsem tam dlouho, protože já jsem se někdy zdržel i po tý službě,
takže jsem nebyl moc doma a to už byl pak asi jako vrchol no.
Radka: Hmmm..
R3: No a pak jsme si každej našli toho partnera. Takže jako já jsem ten
rozchod prožíval jako tím, že jsem měl jako tu přítelkyni už tehdy, tak my jsme
spolu nějakou jako dobu nežili a až pak jsme se rozvedli jako s tou ženou. No a
já už jsem byl s tou přítelkyní, takže jsem to prožíval jako svým způsobem
ulehčení, jako že mi možná došlo, že jsem se nerozhod správně, že jsem to
možná vzdal zbytečně snadno, vlastně až když se se mnou rozešla ta
přítelkyně, tak pak to na mě jakoby dolehlo, že jsem zahodil osm let vztahu
kvůli někomu, kdo mě za rok a půl opustil.
Radka: Hmm..Že pak to na Vás dolehlo až potom.
R3: No pak to bylo taky nepříjemný. Ale v tu danou chvíli to bylo takový, že
jsme se na všem dohodli, nebyl žádnej spor, ten rozvod proběh úplně v klidu a
bylo to jako oboustranně v pohodě, no. Sem vlastně odešel, že při nějakým
rozhovoru jsme si řekli, že to zkusíme odděleně, zabalil jsem si batoh, zavolal
jsem svýmu tehdejšímu šéfovi, protože sem pracoval, že tam měli možnosti
ubytování, tak jsem mu zavolal, jestli bych tam moh nějakou chvíli jakoby
bydlet s nima, tak to vyšlo, no tak jsem prostě ze dne na den odešel jenom
s pinglem a bydlel jsem půl roku v klášteře.
Radka: Hmm..a jaký to tam pro Vás bylo?
R3: No to byl zajímavej domov, takovej atypickej.
Radka: A tam jste platil nájem a..
R3: No tam jsem platil takovej poměrně malej poplatek, oni tam měli, že
kromě toho, že tam bydleli ty řeholníci, tak ještě měli takový jako, no né přímo
křídlo, ale takový jako oddělení, pár pokojů jako pro návštěvy, tak na jednom
tom pokoji jsem bydlel.
Radka: Hmm. Čím to bylo zajímavý?
R3: A to bylo jako zajímavý no. No jako v tom, že jsem měl docela kliku, že
jsem zrovna pracoval na takovýmhle místě, že jsem neskončil na ulici, protože
to v každý práci není, že vás můžou ubytovat. A já pak jako tady v těch
situacích byla ta, že jsme se dohodli, že budem od sebe, tak já pak jako
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nejednám nějak jako extra racionálně, že si umím představit, že bych jako
odešel, i když bych neměl kam jít. A pak než člověk najde nějakej pronájem,
tak to chvíli trvá a bylo by to asi jako komplikovaný. Možná, možná, že bych
neodešel, možná že bysme se dohodli, že si něco najdu, ale to je jako. Jako
umím si představit, že bych v návalu těch emocí jako klidně odešel.
Radka: Hmm..a domů k rodičům?
R3: No já jsem měl tady jako tu práci, takže. Asi jako v krajním případě bych
tady jako nechal práce a, já jsem vlastně ještě tehdy snad studoval, no myslím,
že jo, tak bych asi možná nechal práce, možná i školy a vrátil se domů, no asi
jo no. To je jako možnost, která je pro mě vždycky jako otevřená. To jasně
jako mamka s taťkou, nebo teď už mamka, říkaj, že jako kdyby cokoliv, tak že
jako k nim zpátky můžu prostě vždycky. To je taková jako, úplná jako,
fundamentální jistota pro mě, že jako neskončím někde, nějak špatně no.
Radka: Hmm..Že tam ty dveře jsou pro Vás vždycky otevřený.
R3: Hmm.
Radka: Dobře. Tak druhou otázku, kterou mám, je čím jakoby přispíváte
k tomu, aby to doma pro Vás bylo opravdu doma? Jaký je ten příspěvek,
který do toho dáváte Vy?
R3: No tak na tom Smíchově (místo změněno) je to tím, že jsem si to tam
jakoby zařídil, mám tam svoje věci…(přemýšlí).., na který jsem zvyklej,
protože se se mnou stěhujou už vlastně z toho Berouna (místo změněno), tak
tam mám prostě nějaký svoje knížky, svoje křeslo, tadyty věci na který jsem
zvyklej.
Radka: Že se s Vámi stěhují už od rodičů a všechny byty, kde jste bydlel?
R3: Nooo.
Radka: A říkal jste knížky, křeslo..
R3: No to je asi to hlavní. Hlavně asi ty knížky, já jako docela mám knížky
jako hodně rád a ty svoje už mám tak jako docela nastřádaný, tak jako pěknej
výběr si myslím. A už jenom to, že člověk sedí v tom křesle a kouká na tu
knihovnu, tak to už pro mě je takovej jako pocit domova, že jako. Možná jako
některý lidi maj takhle tu televizi, tak já mám takhle jako tu knihovnu. Protože
televizi nemám, takže k tomu jako nepřispívá pocit domova televize, ale..
Radka: Hmm..
R3: No a jinak jako s tím, že se o to snažím nějak starat, v rámci možností tak
jako uklízet a tak. A i to jako, že si tam můžu někoho pozvat, že mám prostor,
kde můžu jako říct, přijď ke mně, to taky hodně přispívá. Že třeba ségra za
mnou jezdí občas, bo mamka na svátky v období Vánoc. No a…(přemýšlí),
chybí tam prostě někdo, s kým by člověk domov sdílel. S tím, že tenhle
konkrétní prostor jako k tomu není uzpůsobenej, protože to je prostě úplně
malinký, že tam by se dva lidi zabili, ale umím si představit, že bych se jako
stěhoval někam, kde jako by to možný bylo, kde bych jako byl s někým no.
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Radka: Hmm.. A je ještě něco dalšího, co děláte proto, aby Vám tam bylo
dobře?
R3: No vracím se tam. Je to místo, kam se člověk vrací no.
Radka: Hmm..že se tam můžete jako vrátit, že..ehm…je to jako jistý nebo jak
to myslíte?
R3: No je to taková jistota, takovej poměrně, v tom jak jsem mluvil o tom, že
tu Prahu vnímám tak trochu jako nepřátelsky, tak tohle jako je místo, kde se
můžu tak trošku schovat, taková jako ulitka. Ještě s tím, že vlastně je to takovej
zvláštní dům, protože ho vlastně vlastní maminka mýho kamaráda a ten
kamarád se o ten dům jakoby stará, že je tam jako správce a vlastně za tu dobu,
co to dělá, se tam nastěhovalo dost jako našich společnejch přátel a známejch,
a že je to takový, že člověk může seběhnout dvě patra, zazvonit, zajít na kafe.
Radka: Hmm.
R3: A že celkově je ten dům takovej příjemnej, že to není jenom ten byt, ale ty
známí sousedi. A ty známí třeba už maj i děti některý, takže jako pak člověk
pobude s těma dětma..
Radka: Takže jste říkal, že je to bezpečí, ulita a zároveň, že jsou tam ty lidi..
R3: No taková jako komunita trochu.
Radka: Hmm..Ještě tedy další otázku mám, možná, že už jsme to řekli, ale
jestli byste mohl říct, co si nosíte s sebou, jakej kus domova?
R3: Jako z těch domovů do domovů?
Radka: No, je to možná těžká otázka, že co je tím, že máte nějaký svoje doma
a co si berete na cesty? Protože i Vy jste říkal, že jste se stěhoval, že jste
vlastně bydlel u rodičů, koleje, pak s manželkou, přítelkyní, teď Praha, vlastní
pronájem, tak jaký kus domova si berete s sebou, co si nosíte s sebou?
R3: Jako přímo fyzicky?
Radka: Asi klidně co Vás první napadne?
R3: No to co ze mě zůstává z toho původního domova, to je ta vazba na ty lidi,
jako na tu rodinu. To já mám prostě v sobě pořád, a je to takovej vnitřní domov
bez ohledu na to, kde zrovna jsem. Ještě s tím, že jak jsem o tom mluvíl,
vždycky vím, že tenhleten vnitřní domov, tu vazbu na ty lidi, můžu proměnit
v ten fyzickej a vrátit se domů.
Radka: Hmm.
R3: Jo, že dokud ty lidi prostě tam budou, tak se mám kam vrátit.
Radka: Ty lidi myslíte…?
R3: Myslím mámu a ségry. Že určitě to mám jasně řečený jakoby od mamky a
ve vztahu k tomu jejímu bytu, ale myslím si, že jako bych se moh vrátit, když
bych třeba byl u ségry. Kdyby jako nastala nějaká situace, kdy prostě
z nějakýho důvodu nemůžu…ehm…třeba bydlet sám nebo jako..ehm..to.
Radka: Hmm.
R3: Což snad nenastane, teda doufám takováhle situace no.
Radka: Že byste se musel vrátit nebo jít k ségře nebo?
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R3: No že bych nebyl třeba nějak i …ehm…..schopnej prostě…ehm..bydlet
sám no jako..(přemýšlí)..nevím, jako úplně vyloučit to jako nemůžu, že by se
třeba ta moje nemoc nějak jako zhoršila, nebo že by nastala nějaká
jako…(přemýšlí)..drsnější ta ataka, že bych prostě fakt jako nemoh bydlet sám.
Radka: Hmm..
R3: Tak třeba jako na přechodnou nebo to, ale to jsou úvahy, do kterých já se
jako moc nepouštím, protože si to nechci jako moc připouštět…ehm…tyhle
jako myšlenky, jo že..
Radka: Že se ta nemoc vrátí nebo zhorší nebo..
R3: Jo. Že radši žiju tou současností. Tak samozřejmě taky plánuju některý
věci, ale snažím se jako moc jako…ehm..si nepřipouštět nějaký, že by se
mohlo ještě něco přihodit nebo tak no. I když na druhou stranu zase jako s tím
žiju, že jo. Představa, že už se mi nikdy nic takovýho nepřihodí je asi poměrně,
stát se to může, ale ta pravděpodobnost asi není úplně veliká, že už se to
opakovalo čtyřikrát, tak už je to takový jako, že je to spíš asi otázka času, no
tak..uvidíme no.
Radka: Otázka času než?
R3: Otázka času než přijde zase nějaká další ataka no.
Radka: Hmm..
R3: No a co si nosím, tak to se vrátím asi k těm knížkám. Já si nosím s sebou
ty svoje knížky no. I když jsem to teda dost zredukoval, protože do toho
malýho bytu se to nevešlo, ale jako přestěhoval jsem je. Teda do pátýho patra
bez výtahu tahat dva tisíce knížek bylo trošku jako.
Radka: Dva tisíce knížek?
R3: Sbírka no (smějeme se)
Radka: Teda, to je velká sbírka.
R3: Teď už asi ne, já jsem to jako trošku probral, ale takových 1200 jich bude.
Radka: Hm. Takže ty knížky jsou to co je s Váma, že jste je měl vždycky
s sebou?
R3: No nestěhoval jsem vždycky všechny, ale vzal jsem si nějaký pro mě
důležitý tituly nebo jsem je měl v kanceláři, tak to jo no.
Radka: Takže máte svoje oblíbený, nějakou i třeba konkrétní, kterou s sebou
vždycky berete?
R3: Mám knížku, kterou i kdyby hořelo, tak prostě tu knížku vezmu a uteču
jako (směje se), a to je Tracyho tygr.
Radka: Aha, tu mám taky ráda…
R3: To já mám docela starý, tak 15 let starý vydání a dostal jsem ho právě od
mojí hodně dobrý kamarádky, když jsem byl poprvý hospitalizovanej, tak jsem
dostal tady tuhletu knížku a od tý doby se mnou jde a čtu jí, jako tak jednou
ročně myslím, zhruba.
Radka: Hmm, že to má i nějakou souvislost s tou hospitalizací nebo i něčím
jiným?
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R3: No, že jako vzpomínka. Že je důležitá tím, od koho je, a je důležitá jakoby
tím obsahem, kterej jako v tu dobu se hrozně potkal, já jsem byl prostě
v nějakým jako jiným světě a najednou jsem čet příběh člověka, kterej jako má
imaginárního černýho pantera, kterej je navíc ještě tygr a normálně s tím žije
jako.
Radka: Hmm, že Vám to bylo blízký tím příběhem taky.
R3: No.
Radka: Ještě možná, jestli se můžu zeptat do budoucna, jaký domov si
představujete?
R3: No, tak teď jak bydlím, tak tam můžu být, jak dlouho budu chtít. Je to tam
příjemný bydlení a není to nějak vysloveně časově omezený. Ale ty moje plány
jsou takový, že já jako dost vážně uvažuju o tom, že…až dostuduju, tak že se
vrátím jakoby zpátky do našeho kraje.
Radka: Hmm.
R3: S tím, že buď bych bydlel s mamkou, nebo bych si pronajal nějakou
garsonku někde tam ve vesnici poblíž u nás. Ale asi bych klidně i bydlel s tou
mamkou, protože aby nebyla sama, protože ona taky otázka času jak dlouho
ještě bude schopná všechny ty věci jako sama zastat. Ještě jako na zahradě a to,
že máme jakoby zahrádku v kolonii. A mamce bude sedmdesát jo, takže.
Radka: Hmm.
R3: A já jak jsem ještě ten poslední ještě s tím odstupem, tak mamce už je
poměrně dost. Takže to je ještě jakoby otázka. No a..(přemýšlí)..já jsem tak
jako nějak připravenej, v případě, že to bude potřeba, se o ní postarat, protože
oni jako prostě byli při mně, když já jsem nemocnej, tak teď bych jim to chtěl
tak nějak vrátit, že jako taťkovi jsem nemoh, protože taťka umřel poměrně jako
rychle, nebo náhle, nebo, no že to trvalo asi půl roku co mu našli nějakou
rakovinu a do půl roku umřel, takže..
Radka: Hmm.
R3: Tam nějaký jako postarat se o něj, to dělala mamka. Ale v případě, že by
byla potřeba nějaká jako péče, tak jako jsem na to připravenej no.
Radka: Že byste byl zase Vy pro tu mámu.
R3: No, že se o mámu postarám.
Radka: A Vy jste říkal, že byli při Vás, že se o Vás starali?
R3: Tak já jsem jako nepotřeboval, že by se o mě musel někdo fyzicky starat,
ale byli při mně jako ta psychická podpora, že nikdy mi nedali ani stínem
najevo, že by mě nějak jako odsuzovali, nebo nějak jako brali blbě prostě. Brali
to úplně jako, no tak jako je to nemoc jako každá jiná a prostě budeme řešit, co
se dá. A chodili za mnou do těch všech možnejch léčeben a ..ehm..ještě jako
podporovali vlastně to moje okolí, ty partnerky, jakože, protože už to znali od
začátku, tak jako je jako uklidňovali a trošku se i postarali o ně.
Radka: Hmm, že s nima mluvili..
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R3: No že s nima mluvili a byli prostě na tý mojí straně, že jako. A to je i pro
tu úzdravu velikánská podpora, když víte, že někomu na Vás záleží a fakt si dá
tu práci, že za váma i skoro každej den přijde. Jo takže třeba já jsem byl
většinou tak od měsíce do tří v těch léčebnách a tam byli lidi, za kterýma za tu
dobu třeba nikdo nepřišel. A za mnou chodili lidi denně. A to i třeba několikery
různý, jo že chodili kamarádi, chodili ty partnerky, chodili naši. A mamka tady
třeba i bydlela, že bydlela u mě v Praze a chodila za mnou.
Radka: Hmm, takže vážně byli při Vás..
R3: Byli při mně a to se jako nezapomíná prostě.
Radka: Hmm.
R3: A my jsme vůbec takovej klan než jako rodina.
Radka: Jak to myslíte?
R3: No že tak jako hodně držíme při sobě a hned jsme jako v kontaktu a že
všechno se řeší společně a vzájemně se podporujeme. Když jako někomu se
něco děje, tak ty ostatní jsou jako při něm.
Radka: Což je důležitý…
R3: To je úplně základní, to hraje úplně hlavní roli no.
Radka: Hmm. A vy když jste tenkrát onemocněl, tak to jste bydlel doma?
R3: Já když jsem tenkrát onemocněl, tak to jsem ještě bydlel doma. To se mi
právě stalo na brigádě, že jsem vlastně od nás odjel pracovat jako nočně
recepční do nějakýho kempu a tam se mi to stalo, že jsem jako nespal, nejed,
tak se to celý nějak rozjelo, nějaký stresy z těch zkoušek a tadyty věci.
Radka: Hmm.
R3: Jsem byl vlastně tenkrát s jednou přítelkyní, to mi bylo devatenáct, někdy
v devadesátým sedmým no a ona vlastně dělala ve dne tu recepční a já vlastně
v noci. No a protože jsem ve dne chtěl bejt s ní, tak jsem nespal.
Radka: Hmm.
R3: No a ještě se tam jako kalilo a bylo to celý takový divoký, tak se to tam
nějak zvrtlo celý. A to vlastně naši si pro mě jeli. Že jim zavolali, že to bylo
přes známýho přes švagra a oni zavolali jemu a oni pro mě jeli.
Radka: Myslíte přímo do té služby?
R3: No do toho kempu. A pak mě vezli zase zpátky, tam pak vyhledali
nějakýho doktora a přišla první hospitalizace.
Radka: Hmm. Takže tenkrát Vám pomohli rodiče…
R3: No rodiče pomohli a ještě vždycky ty partnerky, který jako v okamžiku,
kdy se to dělo, fungovaly poměrně hodně dobře. Otázka je pak co následovalo,
že většinou se to pak zkomplikovalo, ale konkrétně v době tý ataky a tý
hospitalizace jsem měl taky jako štěstí na ty ženy, že jako taky žádná ode mě
nedala ruce pryč nebo tak.
Radka: Hmm.
R3: No a pak přátelé, částečně jsou to lidi, který to znaj od začátku, který se
mnou zažili všechno a známe se prostě dvacet let třeba nebo tak.
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Radka: A že zůstali přátelé dál..
R3: A že zůstali a že jsou to lidi, kteří se připojili zrovna v tý konkrétní situaci,
když se to stalo, tak zrovna ty aktuální lidi, který kolem sebe jsem měl. Nějaký
jako lidi z práce nebo to, to až teď hlavně naposled bylo. No ale v podstatě
všichni moji přátelé to vědi.
Radka: Hmm. Říkal jste, že jste našli doktora tenkrát. Můžu se zeptat, jestli
máte i nějakou zkušenost s využíváním sociálních služeb?
R3: No já mám jako dobrý zkušenosti s ambulantníma psychiatrama, to jsem
měl jako dost štěstí, to akorát jednu co jsem vyměnil asi po měsíci, protože
byla úplně hrozná, tak ta byla jako strašná. Ale jinak jako mám dobrou
zkušenost a pak i poměrně dobrou zkušenost s doktorama z těch prvních dvou
hospitalizací, z těch malých psychiatrických odděleních nemocnic, že je tam
rodinnější atmosféra než v léčebnách. Z léčeben pak nemůžu říct nic špatnýho
o těch sestrách a terapeutech, ale ty doktory si ani moc nepamatuju, že jsem
s nima byl tak málo v kontaktu, to byla vždycky nějaká vizita nebo to. Ale že
by si se mnou sedli a něco řešili to jako ne, to prostě akorát se s nima
vyjednávalo, jestli vám daj propustku, nedaj vam propustku, daj vám
vycházky, nedaj vám vycházky, přemejšlím, jestli bych si vůbec vzpomněl, jak
se jmenovali, to asi těžko.
Radka: Hmm.
R3: A co se týče nějakých jako sociálních služeb, tak já jsem nikdy nic
nevyužíval. Já tím jak jsem měl prostě to zázemí v rodině a vlastně i třeba v tý
práci, že jako dvakrát jsem se vracel jakoby do tý samý práce, tak jsem to jako
nijak nepotřeboval. Jako nikdy jsem nemusel řešit nějaký jako chráněný
bydlení nebo podporovaný, že jsem vždycky nějak jako bydlel s někým nebo
to. A nikdy jsem nemusel řešit práci, že vždycky jsem zvládnul práci najít si
nějak sám na nějak jako otevřeným trhu práce.
Radka: Hmm.
R3: Já jsem jako dost vždycky hrozně..ehm..spěchal zpátky do toho běžnýho
života a dost jsem si jakoby zakládal na tom, že jsem schopnej fungovat v tom
běžným světě jakoby, i přesto, že jsem teda nemocnej a..
Radka: Hmm.
R3: Nikdy jsem necejtil potřebu využít nějaký takovýhle služby. Že vlastně by
člověk byl částečně odkázanej na to, že někdo se o mě stará, ať už v bydlení
nebo v práci, že vlastně, že se nejste o sebe schopnej jako úplně postarat no.
Radka: Hmm. Nepotřeboval jste to…
R3: Což je jako dobrý no. Já vlastně až o důchod jsem žádal 2011 a s tím, že
nemocnej jsem od 1997, a to protože jsem nemoh najít práci a potřeboval jsem
z něčeho žít. Ale celou tu dobu předtím jsem pracoval bez toho, že bych měl
nějakej důchod no.
Radka: Hmm..říkáte, že je pro vás důležitý fungovat na běžným trhu navzdory
té nemoci..
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R3: Je to pro mě taková výzva, jakoby dát tý nemoci najevo, že já prostě
s tebou na tuhletu hru přistupovat nebudu a budu si žít jakoby normálně
v uvozovkách že jo.
Radka: Hmm..a daří se Vám.
R3: Daří se no.
Radka: Je to v něčem těžký jakoby vyhrávat?
R3: No těžký je vždycky znova se jakoby rozjet no. Že třeba teď už jako je to 6
let od poslední nějaký jakoby ataky a kromě toho, že jsem nějakej ztlumenej
práškama a že jsem přibral 15 kilo a takovýhle blbosti, tak už se mi jakoby nic
zásadního neděje. Mám sem tam něco, ale není to nic, co by jako bylo úplně
nějak jako zásadně, že by mi vadilo v životě. Ale vždycky ten znova ten
rozjezd po tý atace, nějaký třeba rok dva, než to zase začne fungovat nějak
jakoby trošku normálně no. Takže tam pak jako potřebuju nějakou větší
podporu od těch ostatních, od toho okolí mýho, od těch přátel, od tý rodiny. A
že na mě berou ohledy, ale není to taková ta opečovávající jako, to bys neměl,
to nemůžeš jako, že k vám přistupujou, jako kdybyste žádný onemocnění
neměla. A nějakou jako shovívavost, když nějakou dobu nemůžu sehnat práci
nebo nevydržím v práci dlouho, protože hledám nějakou, která člověku jako
fakt sedne..
Radka: Hmm..
R3: A to jsem měl taky docela štěstí na ty práce, musím říct, to jako (zaklepal
na stůl).
Radka: Hmm..a ještě něco jinýho?
R3: No že s váma ty přátele podnikaj ty běžný věci, že baví se s váma, jdou
s váma ven, do kina, takovýto běžný, že máte nějakou náplň řekněme volnýho
času, že nesedíte doma.
Radka: Hmm..
R3: No já tady v tý Praze se snažím nějak zaměstnat, protože prostě sedět v tý
garsonce, prostě jako můžu si číst, ale je to takový furt o tom, že jste sama.
Radka: Hmm, že raději trávíte čas s přáteli. Mohu se ještě zeptat na Vaše
plány do budoucna?
R3: No já pokud bych se tady v Praze seznámil s nějakou ženou, tak pak bych
asi i tady v tý Praze zůstal, protože asi nehrozí, že bych se tu seznámil
s někým, kdo by se se mnou chtěl vracet do mýho kraje, to úplně
nepředpokládám. Tak to je jedna varianta. (směje se).
Radka: Hmm, že si i umíte představit bydlet tady?
R3: No musel by ten vztah opravdu být, nezůstal bych tady kvůli románku,
muselo by se ukázat, že je to jako opravdu perspektivní vztah. Ale jinak spíš
jako spolíhám na to, že by ten vztah vzniknul až jakoby u nás v kraji.
Radka: Hmm..
R3: No a chtěl bych hodně děti, ale trošku zatím to nějak jako nejsou k tomu
příznivé okolnosti no.
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Radka: Říkáte, že byste hodně chtěl děti, že si to umíte představit…
R3: Umím si to představit velice dobře, že bych se znova oženil a měl děti. A
zároveň trošku i jako jsem smířenej s tou variantou, že to třeba tak nemusí
dopadnout no. A umím si i představit, že bych se jako seznámil se ženou, která
už třeba děti má.
Radka: Hmm, ale že tam ta rodina je pro Vás do budoucna důležitá.
R3: Je no. To je jako pro mě docela věc, která mě..ehm…nebo jako taková
jako, já teď nevím, jak to mám říct, prostě..to že nemám ty děti ve svým věku,
tak považuju za docela jako takový traumatizující, že jako mě to hodně jako.
Že na to hodně často myslím a dost často si to představuju, jaký by to bylo. A
když tak jako vidím ty rodinky, tak si říkám hmm, bylo by to fajn.
Radka: Že je to něco co byste opravdu chtěl, navzdory nemoci, dát jí, jak jste
říkal, na frak.
R3: Noo (smějeme se)
Radka: Tak mluvíme spolu opravdu už dlouho a mojí poslední otázku už
jsme si možná řekli, ale jestli se liší pro Vás nějakým způsobem domov,
doma, bydlení a jestli jo, tak jak? Jestli v tom vnímáte nějaký rozdíl?
R3: No určitě, tak bydlení je takový jako..takhle, v každým bydlení si člověk
podle mýho názoru musí jakoby udělat kousíček toho domova, aby tam vůbec
moh bejt. Ale ten domov v tý plnosti jsou třeba i ty lidi. A to bydlení je takový
jako, to třeba jako pro mě byla ta kolej nebo..ehm…když jsem bydlel v tom
klášteře toho půl roku, tak to je jako bydlení, že člověk má kde přespat, může
tam jako bejt, ale není to domov. A pro mě domov jsou jako ty lidi.
Radka: Hmm..
R3: Třeba tady ten byt to má možná blíž k tomu bydlení, že jakoby kdybych se
měl rozhodnout a říct, kde jsem doma, tak doma jako je spíš v tom kraji u
mamky. Ale jako taky doma je to taky.
Radka: Ještě můžete doplnit, co myslíte tím kousíčkem domova? Co to je, co
třeba na tý koleji, co je to co si člověk takhle bere?
R3: No tak jeden ten rozměr to má v těch lidech, že i na tý koleji byli
spolubydlící, který mi byli třeba blízký a moh jsem říct, s těmahletěma lidma je
mi dobře a trávím s nima třeba i volnej čas, a ty lidi tvoří část toho ten kousek
toho domova. A pak je to ten prostor jako takovej, že ho musíte do sebe trošku
vstřebat, nějak ho přijmout za svý, nějak se s ním jako sžít a říct si třeba tady
v tom místě se třeba cejtím dobře. Což třeba na tý koleji bylo taky, že to bylo
v lese, za Prahou. A pak ten byt, že tam máte věci, který připomínaj domov
nebo vytvářej, třeba ty knížky, který vozím taky s sebou.
Radka: A ještě, že teď možná už jen ze zvědavosti, čím to je, že tady je to
doma oproti tý koleji?
R3: No doma je to tady, protože tady je to čistě jako můj prostor, že to tam
mám úplně jakoby po svým zařízený, je to můj prostor, moje věci a jakoby
takový to moje soukromí, že jakoby třeba u tý mamky, tam jsou ty lidi, ale ten
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prostor jako takovej, ten byt jako, já tam třeba nemám pokoj svůj, jsem tam tak
jako různě rozprostřenej po obýváku, ložnici a je to takový že jako…ehm..pro
mě ideální by bylo, kdyby ta místnost, co mám tady se přenesla do jednoho
toho pokoje co je u mámy a potom by to byl úplnej domov. Takhle je to jakoby
rozdělený do dvou míst.
Radka: Hmm..že je to o tom soukromí?.
R3: No taky soukromí, a nějaký jakoby nezávislosti.
Radka: Hmm..Tak jo, nevím jestli ještě není něco co byste chtěl doplnit? Já
mám pocit, že už jsme si toho řekli spoustu, nebo teda Vy jste mi toho pověděl
spoustu, za což Vám děkuju. Ale jestli není něco, co byste chtěl ještě dodat?
R3: Už asi ne.
Radka: Dobře, moc děkuju, za tu otevřenost, za tenhle rozhovor.
R3: Není zač. Pro mě to bylo taky dobrý se o tom takhle zamyslet, že normálně
člověk takhle o domově nepřemýšlí.
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Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s respondentem R4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Radka: Tak jestli se nechcete na nic zeptat, tak mám první otázku. Jestli
byste mi mohl povědět něco o tom, co se Vám vybaví, když se řekne doma.
Jestli mi o tom můžete říct něco víc.
R4: Když se řekne doma, ták si představím kuchyň, nějakou koupelnu se
sprchovým koutem nebo s něčím takovým, stůl a postel.
Radka: Hmm, takže nějaký jakoby prostředí materiální. Ještě něco dalšího?
R4: Doma? Místo, kde si odpočinu a kde zůstanu, třeba když jsem nemocnej,
když mi není dobře. Pak jako takový věci jako teplý jídlo se mi třeba vybaví.
Tak. Pak se mi vybavěj věci ještě jako..ehm.. povinnosti, starat se o nějakej
prostě stav těch věcí, pracovat na tom, aby to člověk nezničil, aby tam měl to
prostředí vždycky příjemný.
Radka: Jak to myslíte pracovat na tom?
R4: Uklízet, starat se o zahradu, nevím, věšet obrazy, takový věci no.
Radka: Hmm. A mohl byste mi vyprávět o tom, kde jste doma?
R4: Doma jsem teďka v baráku v Praze s mámou a se ségrou a doufám, že
budu mít nějakej nárok na nějakej sociální byt. Sice to není v nějaký jako
nejbližší době plánovaný, ale někdy do začátku toho popříštího školního roku,
bych se měl odstěhovat někam do svýho, na což se taky těším. I když teďka
oproti tomu co bylo dřív, když jsem byl v podporovaném samostatném bydlení
a v chráněném bydlení, tak mám třeba doma internet, což je věc, kterou bych
chtěl mít v tom sociálním bytě. Což je pro mě jako hodně, hodně, hodně jako
důležitý, protože bez toho internetu je člověk dneska takovej..ehm..to si člověk
připadá jako bez ruky, když to není.
Radka: Hmm, rozumím…
R4: Takže teďka ten domov je máma, ségra a případně oběd vařící brácha,
kterej dělá kuchaře, takže prostě ten domov a on mám spojenej s tím, že udělá
nějaký makrobiotický jídlo, který je hrozně dobrý, a já si pochutnám na něčem,
co je hodně dobrý a opravdu hodně zdravým. No a ještě se mi takhle jako
zpětně vybavujou vzpomínky často teďka, díky tomu, že teďka bydlím se
ségrou, která je v pubertě, který je čtrnáct, tak se mi vybavuje, co jsem já
prováděl v pubertě, protože ona je taky celkem dost výživná sestra. Tak si
říkám, že to se mnou muselo bejt hrozný v pubertě, s tím co jsem vyváděl já.
Jako ona ještě není v tom věku, ve kterým já jsem začínal blbnout, ale už se mu
jako hodně blíží a zároveň je to takovej trochu strach o ní, když prostě
s ní…ehm…, když o tom přemejšlím, jestli bude dělat podobný blbosti jako já,
tak to pro mě bude těžký. Nejenže to bude těžký pro mámu, nebo bylo by to
těžký pro mámu, ale i pro mě by to bylo taky hodně těžký jako.
Radka: A blbosti myslíte..?
R4: Experimentování s drogama a domácí krádeže a podobné věci.
Radka: Hm. A Vy teda teďka tedy žijete s nimi?
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R4: Se ségrou a s mámou, brácha se občas ukáže, on bydlí s přítelkyní, se
kterou maj dítě. Já jsem tam měl původně bydlet jenom s mámou, protože
máma chtěla poslat ségru na dva roky k jejímu tatínkovi do Rakouska (místo
změněno), a chtěla, aby tam chodila do školy, protože ona umí šprechtit, ale
tak aby se naučila i gramatiku, ten písemnej projev a tohlencto. A máma
nechtěla bejt, protože to je velkej barák, tak chtěla, abych se k ní přestěhoval.
Já jsem vlastně moh bejt ještě rok, nebo né..no nějakou dobu jsem moh bejt
ještě v tom podporovaným samostatným bydlení, ale odstěhoval jsem se právě.
Radka: A důvodem bylo to, aby tam máma nebyla sama?
R4: No. S tím, že jako se mi tam udělal můj pokoj z jednoho pokoje.
Radka: Hmm. A když byste měl říct příběh Vašeho domova?
R4: No já jsem, do chráněnýho bydlení jsem se dostal z léčení, s tím, že
vlastně mi to vyhovovalo v tom, kdy vlastně na léčení nás přišli oslovit z tý
organizace, že maj komunitní bydlení, který je ale v Praze. Předtím po mě
mamka několikrát chtěla, já jsem byl potřetí na léčení už naposledy, než jsem
nastoupil do komunitního, a mamka předtím po mě chtěla, abych šel do
komunity.
Radka: Jako myslíte do terapeutický komunity?
R4: Jo, no a mě vadilo, že to je mimo Prahu, nevím, nechtěl jsem bejt prostě
izolovanej někde prostě na nějakým statku někde kdesi prostě. A moment, kdy
přišli jako do léčebny, když jsem byl na léčení, s tím, že je chráněný bydlení
v Praze, tak v ten moment jsem se rozhod, že chci jít do chráněnýho bydlení,
protože je to prostě v Praze a je to komunitní bydlení a je to vlastně následná
péče po léčení.
Radka: Hm. A důvodem bylo, že jste to chtěl Vy nebo máma?
R4: No právě spíš jsem nemohl zpátky domů, protože máma si to podmiňovala
tím komunitním, a já jsem se nechtěl nechat propustit a jít na ulici, protože
jsem v tý době studoval gymnázium, snažil jsem se dodělat si maturitu a chtěl
jsem to dostudovat, takže jsem chtěl mít nějaký studijní prostředí, abych tak
řek, kde bych mohl dostudovat.
Radka: Hmm. A tam jste byl jak dlouho?
R4: No minimálně tři roky, protože oproti tý koncepci jsem tam byl celkem
dlouho, protože tenkrát jsme byli ještě s přítelkyní a chtěli jsme jít, jako bydlí
Hynek s Marcelou (jména změněna), tak jsme chtěli jít do toho podporovanýho
samostatnýho bydlení taky společně no.
Radka: Hmm. Že jste si našel přítelkyni v tý době?
R4: No přítelkyni jsem si našel v léčení, ona bydlela pak na jiným chráněným
bydlení, tak jsme si podali žádost, jestli bysme mohli na komunitním bydlet
společně a pak když se uvolnilo místo, tak jsme se sestěhovali no.
Radka: Hm. A jak to pokračovalo dál?
R4: No pak to vlastně skončilo, že jsem odešel, odešel jsem do podporovanýho
samostatnýho bydlení a ona mě podvedla a vlastně to bylo víceméně konec.
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Radka: Hm. A na tom chráněném bydlení, jaké to tam pro Vás bylo?
R4: No bylo to tam pro mě doma určitě. Vlastně já jsem měl to štěstí, že jsem
se dohod s doktorkou a byl jsem ochotnej na to čekat, vlastně zůstat v léčebně
dokud se neuvolní místo na jednom chráněným bydlení. A tam to bylo vlastně
tak příjemný, že člověk neměl vlastně pocit, že je někde, kde
prostě..ehm…prostě měl tam pocit toho komfortu, kterej má člověk doma,
když prostě má kde bejt samostatně. To, že tam je, že jsou ty pokoje vybavený
vlastní sprchou prostě se záchodem a s tímhle, tak to je prostě tak jako
pozitivní na tom, že má člověk to soukromí, který potřebuje, že to je víceméně
plnohodnotnej domov abych tak řekl vlastně. Není to doma, nebo pro mě to
nebylo úplně doma, jako nebylo mi to cizí, ale nebylo to úplně doma.
Ale..ehm…bylo to pro mě nejvíc doma, jak může nějakej takovejhle koncept
prostě fungovat.
Radka: Jak myslíte ten koncept?
R4: No jako nějaká takováhle služba.
Radka: Hmm. A říkal jste, že jste tam měl komfort, svoje soukromí, co Vám
to přineslo?
R4: No já jsem se tam cejtil dobře i víceméně kvůli tomu, že jak to bylo
v Praze, tak jsem moh vlastně..ehm..si zároveň vytvářet nějaký kontakty
zdravejch lidí, který, já to tak nemám, třeba jsem se setkal s Bětkou (jméno
změněno), která nechce, aby o ní lidi věděli, že je po léčbě psychický poruchy
a snaží se to před nima zakrejvat, před zaměstnavatelema a takhle. A já to mám
tak, že radši jsem, když to o mně lidi vědi, protože si myslím, že pak to mám
jednodušší, než když to o mě nevědi, jo. A to, že bylo to chráněný bydlení
v Praze mi pomohlo vlastně jako v tom, že jsem si během tý doby, kdy jsem
byl ještě jako vlastně kontrolován, zároveň vytvořil kontakty lidí zdravejch,
který mi pomáhali jako v tý abstinenci. Jako já na psychickou poruchu beru
léky, přihlásil jsem se i do různejch skupinovejch terapií, abych jako se
posouval i v tomhle směru a v tom směru tý závislosti jsem nechtěl do tý
komunity mimo Prahu, z toho důvodu, že v ten moment, kdy bych se vrátil, tak
bych neměl žádnej společenskej život, že bych prostě byl do tý doby odříznutej
úplně od světa a říkal jsem si, že v ten moment, kdy by to bylo takový
nárazový, tak bych velmi lehce do toho vklouznul zase. Což tohle chráněný
bydlení bylo..ehm..bylo tam, kde je mi doma, což je Praha, asi tak. Protože
prostě já jsem se narodil v Praze, prožil jsem většinu života v Praze, takže pak
ten širší pojem toho domova je Praha žejo, a tam to bylo a já jsem se tam moh
pohybovat, moh jsem prostě si vytvořit přátele, který neberou drogy, nebrali
drogy a brát nebudou, aspoň doufám (zaklepal o stůl) a to si myslím, že mi
pomohlo hodně.
Radka: Hm..a kontrolu jste říkal, že tam byla zároveň i kontrola teda čím?
R4: No tak je tam, je tam dozor terapeuta, kterej jako kontroluje, aby se
neporušoval řád v tom, že se tam nepije, nekouří se v budově, neberou se tam
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drogy, což prostě je taková jako, není to taková jako kontrola jako je třeba
v léčebně, kdy prostě nad tím člověkem fakt někdo stojí a tak jako prostě tak
jako jestli se to poruší tak konec a hotovo, ale tam je to spíš kontrola v tom,
aby člověk neporušoval chod tý komunity. Ale je to taková kontrola, že potom
co jsem byl 7 měsíců v léčebně, jsem potřeboval k tomu, abych, abych se
udržel, abych nezačal, abych nerecidivoval.
Radka: Hmm..že jste to měl spojený hlavně s abstinencí, že ta kontrola tam
pro Vás byla důležitá…
R4: Hmm, jo.
Radka: A ještě něco jinýho, co dělalo to, že jste se tam cejtil dobře?
R4: Já jsem nebyl v jiný komunitě, ale řek bych, že mi pomáhalo, že jsem tam
nebyl mezi samejma závislejma lidma. Protože kdyby jo, tak bysme chtě
nechtě žili v nějakejch náznacích carvingu, neustále jo, že třeba bysme se o
tom nebavili, ale že by to mělo vždycky nějakou souvislost s těma drogama.
Radka: Hmm..takže to soukromí, kontrola nějaká, to že jste si mohl dělat nový
vztahy s lidma. Vy jste úplně znova navazoval nové kontakty?
R4: No já mám vlastně, jedinej kamarád, kterej mi zůstal z dřívějška, je
spolužák ze základky, nejlepší kamarád ze základky. Jinak všechny známý,
kamarády tohlencto mám úplně nový. No mám ještě okruh lidí z práce, se
kterýma máme kamarádskej vztah, ale většinou se moc nerozvíjí, krom toho, že
si o pauze sednem a pokecáme si spolu, tak nějak jako se nevídáme, nechodíme
spolu nikam nic takovýho, ale jako tak no. Takže jako přátele mám nový
přátele, kteří nebrali drogy, neberou drogy, koníčky nový a tak. Víceméně
skrze ty koníčky, dělám šerm, což jsou většinou starší pánové, který teda pijou
dost, ale já alkohol nemám ani jako přímej spouštěč. Teda kdybych se opil, tak
mi to odbourává zábrany, ale neláká mě pít. Nemám to ani tak, že kdybych se
napil, tak že by mě napadlo dát si trávu..protože jsem to měl tak, že jsem začal
tím, že jsem začal kouřit trávu a pak se na to navalovaly ty jiný drogy, ale nepil
jsem nikdy.
Radka: Hmm..a když se ještě vrátíme k tomu bydlení zpátky..
R4: No já vlastně jsem bydlel tam s přítelkyní, no a na tom bydlení jsme se
vlastně celkem slušně podporovali ve všem možným, hlídali jsme se do jistýho
okamžiku, pak vlastně jsem řešit s terapeutama, že jako mám nějaký obavy, že
Martina
(jméno
změněno)
recidivuje,
což
jako
se
ukázalo
jakože…ehm…nevím, jak je na tom teďka, ale jakože dobře, že jsem tu obavu
sdělil terapeutům z chráněnýho bydlení a vlastně my jsme si navzájem prostě
dodávali jako sílu do toho abstinovat a vůbec se sebou něco dělat, jako v tý
době, kdy člověk ještě má tendenci jako uvažovat nad tím jaký to bylo předtím
než člověk abstinoval no, asi tak.
Radka: Hmm..a pak jste se odstěhoval sám.
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R4: No já jsem na ní čekal docela dlouhou dobu, ale pak už po mě terapeut
chtěl, abych přešel prostě do podporovanýho samostatnýho bydlení, protože
jsem se neměl v chráněným bydlení kam dál posouvat v tý rehabilitaci…
Radka: Neměl jste se už kam posouvat?
R4: No já jsem tam vlastně dostudoval gymnázium, pak jsem tam byl ještě
v době, kdy jsem zkoušel studovat vysokou, který jsem ukončil teda už
v prvním semestru a…ehm…pak vlastně jsem se stěhoval někdy duben,
květen.
Radka: Na to PSB… a proč jste se stěhoval právě tam?
R4: No pro PSB jsem se rozhod z toho důvodu, že jsem si myslel, že nejsem
připravenej úplně na to starat se jako sám o sebe bez nějakýho dohledu a
nějaký pomoci.
Radka: A ten dohled a ta pomoc, v čem to bylo, co jste potřeboval?
R4: Ten dohled nebyl podle mě ani tak už moc o těch závislostech, to si
myslím, že to už jsem v tý době už měl vyjasněný a byl jsem prostě na tom i
psychicky dost, dost dobře. Ale…ehm..ten dohled byl nad tím, abych se
osamostatňoval. Jakože neměl bejt jako dohled a pomoc o tom, že budu pobírat
nějakou sociální péči, ale naopak abych se dostal k tomu, že žádnou tu sociální
péči už nebudu potřebovat.
Radka: Hmm..a co k tomu jste potřeboval, aby..
R4: No vozkoušet si, co všechno musím zvládnout zastat doma, abych moh
sám fungovat. S tím, že, no tak, měl jsem kontrolu bytu a musel jsem po sobě
vypucovat pořádně koupelnu, jako mě to nenapadlo vydrhnout dlaždičky
v koupelně, říkal jsem si, že to bude dobrý a pak když jsem je drhnul, tak jsem
zjistil, že jsou fakt jako zaflákaný no, že holt si toho jako nevšímám, až je to
potřeba no.
Radka: Takže úklid a?
R4: Úklid, péče o osobní hygienu a ještě uvařit si něco jako, stravovat se nějak
zdravě trochu aspoň a myslet na to, aby měl člověk doma co jíst, aby nešel,
neutrácel za blbosti, aby měl peníze na to jídlo, protože to není jak na
chráněným bydlení, že tady už si ho člověk kupuje sám, že jo. Sám si zásobí
ledničku a kredenc. Umejt nádobí a vyluxovat si a takový věci.
Radka: Hmm..že v tomhle všem..
R4: Jsem věděl, že si to potřebuju nějak osvojovat. Proto jsem nešel
z chráněnýho rovnou do pronájmu.
Radka: Hmm. A na PSB už jste teda bydlel sám. A jaké to tam pro Vás bylo?
R4: Sám jsem tam bydlel. No tak měl jsem tam absolutní soukromí, bydlel
jsem sám a..ehm..já jako v návaznosti na to, kdy prostě jsem byl několik let na
ulici, tak prostě, když mám příjemnej, příjemný prostředí, kde můžu mít klid,
odpočinout si a pakliže tam mám takový zázemí, jaký bylo třeba v tom
podporovaným samostatným bydlení, kdy to je prostě úplně vybavenej byt, tak
je to pro mě doma. Je to prostě čistě můj domov, není to prostě doma rodiny,
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kterou prostě nemám svojí vlastní, ještě jako patřím do tý rodiny mojí mámy,
tak..ehm..tak je to doma, je to čistě moje doma. Takže jako jo, je to vlastní
domov, tak prostě.
Radka: Hmm.
R4: A to plánuju právě taky v tom sociálním bytu, abych prostě měl svoje
doma, kde hlavu složit, kde se umejt, aby tam byl internet a…(přemýšlí)..no,
asi to je potřeba jako, mít kde hlavu složit, moct se tam umejt, moc si tam
uvařit a mít tam internet.
Radka: Hmm.. A Vy jste říkal, že jste bydlel na ulici, že máte tuhle zkušenost.
R4: No, mám tu zkušenost, kdy člověk nemá domov, protože šest zim jsem
strávil takhle.
Radka: Šest zim, že jakoby šest let?
R4: Šest let, no víceméně nebylo to kompaktně šest let v kuse, za celou tu
dobu jako sem mezitím asi..(přemýšlí). Půl roku jsem strávil zimu mezi druhou
a třetí léčbou na ulici, takže prostě. Já si pamatuju, že jsem prostě šestkrát
v zimě byl na ulici. A mezitím jsem, když byly některý ty léta, tak jsem bydlel
mimo Prahu u nevlastního otce, nějakou dobu jsem bydlel u babičky, jo že
prostě to bylo rozkouskovaný různejma momentama, kdy jsem bydlel u někoho
jinýho, což teďka jako mi vlastně dochází..ehm…díky tomu, že se mamka o
tom s někým bavila, že je dobře, že vlastně máma nade mnou v ten moment,
kdy prostě mi bylo osmnáct a…ehm..chtěl jsem fetovat furt jenom, byl jsem,
byl jsem už závislej prostě, ale neměl jsem ochotu se jít léčit, tak nade mnou
zlomila hůl a přestala mi jakýmkoliv způsobem pomáhat a je pravda, co říkala
ona, že spousta těch mejch vrstevníků, který maj rodiče, který, když za nima ty
jejich děti přijdou a tvářej se, že jsou hrozně hodný, a že všechno už jako bude
dobrý, tak oni je vezmou zpátky domů, oni jim tam něco ukradnou a zas prostě
jdou a fetujou a žijou na ulici a takhle se to opakuje furt. A já vlastně
v současnosti jsem vděčnej za to, že máma mě nechala se v tom vykoupat
takovým způsobem, že nakonec prostě mi došlo, že..ehm..mi záleží víc na
jinejch věcech než na tom se někde zfetovat a nakonec jsem prostě zjistil, že mi
došlo i to, že pakliže ty věci, na kterejch mi záleží, že jestliže je chci mít, tak
musím změnit to, jak se chovám.
Radka: Hm. A ty věci, na kterejch mi záleží, to myslíte…?
R4: To jsou věci, který většinou jsou spojený s domovem. Ehm..teplá voda,
teplý jídlo, suchá postel, střecha nad hlavou.
Radka: Hmm..to muselo být těžký, těch šest zim.
R4: Hm, jo, no to byly krušný chvíle jako. Říkám si, že kdyby mě teďka jako
někdo vysadil v nějakým válečným konfliktu, někde na nějakým území prostě,
kde se vede válka, tak asi..ehm..kdyby mě nikdo nezastřelil, tak prostě díky
tomu co jsem si zažil v těch zimách, na tý ulici, tak jsem schopnej tam přežívat.
Že tam v území, kde je nějakej válečnej konflikt, tak by mě musel někdo zabít,
protože jinak prostě jsem z toho, co jsem se naučil za tu dobu, co jsem byl na
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ulici, bych se uměl pro sebe postarat tak abych neměl hlad, měl kde přespat,
měl nějakou základní hygienu, abych nevypadal úplně hrozně, tak to bych
zvládnul asi.
Radka: Hmm.Vy jste říkal, že jste si to být na ulici zažil teda od osmácti..
R4: No, od 18 do 23 let a pak vlastně ještě jednu zimu.
Radka: Hmm.
R4: No v těch 18 let mě právě máma vyhodila z domova s tím, že jestli se chci
vrátit domů, tak musím jít na léčení. Já jsem nechtěl přestat fetovat, takže jsem
šel na ulici, no a mezitím prostě než jsem šel na první léčbu, což bylo v mejch
23 letech, tak jsem nějakou dobu bydlel u otce, nebo teda u otčíma, že
vlastního tátu neznám, takže u otčíma a jeho ženy a asi dvakrát dva měsíce
jsem bydlel u babičky, jo. Pak jako babička se o mě starala takovým způsobem,
když už jsem tam zase nemohl bydlet, tak mi dovolila tam přijít a vykoupat se,
umejt se prostě, dostal jsem najíst a nechal jsem jí tam třeba oblečení, ona mi
dala nový čistý oblečení..tak tak no..
Radka: A nemohl bydlet?
R4: No něco jsem jí zcizil kvůli tomu, abych měl na drogy.
Radka: Hmm. A teďka, když bychom se vrátili zpátky k současnýmu bydlení,
teď tedy bydlíte s mámou..
R4: No máma právě nechtěla bydlet v tom velkým baráku sama a musím říct,
že tuhle jsem docela pochopil, že ten velkej barák může bejt docela dost
depresivní, protože tuhle někam odjely se ségrou, někam na nějakou delší dobu
a já jsem se ráno probudil a najednou mi hrozně chybělo, že v tom baráku
nikdo není.
Radka: Hmm..že je to velkej barák..
R4: No jasně, jinak ale na PSB mi vyhovovalo bydlet sám. Ta má představa
toho domova mýho vlastního, né toho s rodinou, ze který pocházím, je to, že
buď bydlím sám, nebo bydlím s partnerkou. Představa, že bydlím někde
v podnájmu je pro mě asi tak stejně domov jako představa o tom, jakou jsem
měl představu, než jsem šel do chráněnýho bydlení, jakou jsem měl představu
o tom chráněným bydlení. Že vlastně jako spolubydlení s někým, to je možná
lepší o trošku než ten podnájem u někoho, ale taky to není úplně ta představa
toho doma. Doma je prostě vlastní bydlení, nemusí bejt velký, jo, nemusí to
bejt prostě obrovskej byt, kvartýr, kde má člověk obrovskej gauč, televizi,
prostě může to bejt malý, stačí, aby to bylo praktický, a to může bejt domov.
Radka: Hmm, takže podnájem nebo pronájem někde v Praze.
R4: No pronájem bych chtěl. Podnájem jakoby bydlet někde třeba u rodiny,
která si potřebuje přivydělat, že třeba bydlet s nima v pokoji, to není představa
toho doma, protože proč, je to cizí doma, je to doma nějaké jiné rodiny. A je to
cizí doma a moje doma je prostě jenom moje doma.
Radka: Hmm..takže říkáte pronájem a buď tedy sám, nebo s partnerkou.
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R4: Tak, pronájem a sám nebo s partnerkou. Jinak teďka je to o tom, že jsem si
vybavil pokoj u mámy, mám tam svý nějaký soukromí, kdy si můžu zalízt do
pokoje, mám tam klid, nikdo mě tam neruší, když něco nepotřebuje, krom
ségřinýho psa. Ten teda je schopnej přijít otravovat kdykoliv, i když nic
nechce, což teda u zvířat je krásný, kdy koukaj, jaktože mě nepohladíš, když
jsem přišla.
Radka: Jasně. To je Váš pes?
R4: Ségry, je to yorksirka, obrovská. Pes je jedinej, kdo je mě schopnej mě
rušit v mém pokoji. Ten prostě napochoduje a jako, jaktože mě nehladíš, ty
jeden.
Radka: Rozumím. Kromě psa tam teda ale máte soukromí…
R4: Tak, mám tam soukromí, mám tam svůj pokoj, mám tam, kde si uvařit,
kde se vykoupat. Mám tam, kde si hlavu složit a mám tam velkou postel. To je
jedna z věcí, kterou bych teda jako hodně chtěl, ale jako nepodmiňuju si to tím,
když půjdu teda do nějakýho toho sociálního bytu, tak bych chtěl, aby se mi
tam vešla nějaká ta větší postel, já se hrozně rád převaluju ve spaní jako, to je
prostě úžasný, když člověk má prostě aspoň těch 160 na šířku tý postele.
Radka: To určitě. A na čem to nyní závisí to sociální bydlení?
R4: Momentálně jsem dostal od svýho bejvalýho terapeuta vlastně návod na to,
jak si zažádat na úřadu Prahy na webovejch stránkách, jak si zažádat o sociální
byt. Na což jsem teda zapomněl, což jsem si vzpomněl, že tady máme ten
rozhovor, no tak na to bych neměl zapomenout, no doufám, že to udržím
v hlavě. (směje se)
Radka: Hmm. Takže zatím nemáte..
R4: Zatím nemám podanou žádost, nic.
Radka: Máte zatím teda informace o tom.
R4: Jo, kde a jak zažádat o sociální byt.
Radka: A do budoucna je Váš plán podat žádost jít bydlet do sociálního bytu?
R4: No určitě, tam šlo o to, aby mamka měla v obrovským baráku někoho,
s kým bude prostě komunikovat, no a ona tam bude dál se ségrou. Právě
kdybych měl bydlet sám v baráku nebo v nějakým třeba bytě, tak bych si
vybral ten byt, protože je to depresivní bydlet v něčem takovým velkým.
Radka: A bydlet sám by Vám vyhovovalo?
R4: Jo, chci bydlet sám, akorát bych chtěl asi pračku, protože se mi ztrácely
ponožky, když jsem si nechával prát, že jsem tam dal tři páry a vrátily se mi
jeden a půl páru. Že to byly drahý ponožky.
Radka: Hmm, to je k naštvání. K tomu bydlení, máte nějaký plán, kdyby
nevyšel sociální byt?
R4: No kdyby nevyšlo to sociální bydlení, tak bych asi poprosil mámu. Protože
brácha má byt velkej od mámy a je to krásnej byt a ještě dostal barák do
užívání za Prahou, kterej s mámou nechali rekonstruovat a tohlensto. Tak si
myslím, že bych možná, že jsem jako hodně vyváděl v dětství, ale že jsem
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určitě mámu nepřipravil o takový obnosy, aby to bylo adekvátní tomu, co
dostal od ní brácha už. Jako z části je to pochopitelný, protože má už dítě, že
ho máma takhle podporuje, ale jako myslím si, že by vůči mně od mámy bylo
taky férový, kdyby mi pomohla koupit nějakou garsonku, garsonku v nějaký
části Prahy, kde je prostě nějaká infrastruktura, jako tím myslím dopravní
dostupnost. Kdy prostě já jako člověk se schizofrenií, kterej nemůže mít
řidičskej průkaz, budu schopnej se dopravit městskou hromadnou dopravou
někam jinam, kde budu pracovat nebo něco takovýho. No ale víceméně teďka
je to takový, že spíš spoléhám na to, že mi ten sociální byt přidělej a budu
v pronájmu.
Radka: Hmm..A o tom jste zatím nemluvili.
R4: No zatím ne. Tak máma je teď ráda, že jsem doma, jedinej, komu doma
vadím, je ségra, protože je v pubertě a já jsem blbej dospělák, starší brácha,
kterej jí ve všem chce hrozně omezovat a ve všem prostě dává bezdůvodně
pravdu mámě a takovýhle věci. Což prostě chápu, nebyl jsem jinej, když jsem
byl v jejím věku. Ale jako máma to bere s tím, že prostě si uvědomuje, že když
jsem k ní odešel bydlet s tím, že u ní budu bydlet tak dva roky, tak jsem vlastně
přerušil ten cyklus, že vlastně, když bych měl odcházet z podporovanýho
samostatnýho bydlení, tak by mi můj klíčovej sociální pracovník pomohl najít
nějakej sociální byt nebo nějakej byt, kterej bych si moh dovolit. A od mámy je
to prostě tak, že si uvědomuje, že mi tenhle cyklus, tím, že chtěla, abych se k ní
nastěhoval, tak že by mi měla pomoct nějak s tím, abych se moh do těch dvou
let, já jsem tam od začátku školního roku, takže v září 2015 bych se měl
stěhovat někam jinam, takže mi s tím nějak pomůže.
Radka: Hm. Jinak tedy teď u mámy se o sebe doma staráte sám, platíte nájem
atd.?
R4: No, přispívám na domácnost, platím vlastně přibližně 6.000,-Kč měsíčně a
jinak tak jako spolufungujeme.
Radka: Hm.. Druhou otázku, kterou mám, je, jak přispíváte k tomu, aby
doma pro Vás bylo opravdu doma?
R4: No když třeba přijdu domů a v kuchyni je nepořádek, tak uklidím, umeju
nádobí, teďka pomáhám mámě různě. Doma teď sekám zahradu. Uklízím si
v pokoji, že jo, klasika. Ve sklepě třeba organizuju věci, aby se daly najít, aby
se tam toho vešlo co nejvíc. Uklízím garáž a tak podobně.
Radka: A pro Vás, co děláte pro to, aby pro Vás to někde bylo doma?
Jaký je ten Váš příspěvek, který do svého doma přinášíte?
R4: Pro sebe, abych se cejtil doma doma? Tak jako uklízím si v tom pokoji,
abych měl pocit nějakýho hezkýho prostředí, kde můžu strávit čas, když jsem
nemocnej, když si potřebuju odpočinout, když potřebuju na něčem pracovat
doma, abych tam měl prostředí, aby mě to nedeprimovalo. Prostě pořádek a
uklizeno, abych se tam cejtil příjemně.
Radka: Hmm..
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R4: Ehm...jinak když teď nebydlím sám, bydlím s mámou a ségrou, tak
důležitý je taky vycházet s nima, nehádat se s nima, ale zároveň nejsem
submisivní, nepodřizuju se, že prostě hledám kompromisy a východisko
takový, abych neubližoval těm ostatním, ale zároveň nejsem jejich otrok,
prostě.
Radka: Hmm..takže se vyhranit, mít to svoje, nejenom ten pokoj, ale i slovo,
nebo?
R4: No určitě se vyhranit, když jsou potřeba udělat nějaký práce, tak řeknu
jako dobře, ale musíme se dohodnout na někdy, kdy ty, já, budeme mít čas.
Radka: Hmm… a když jste bydlel jinde, co jste dělal proto, abyste se tam cítil
dobře?
R4: No tak třeba na CHB jsem se účastnil všech těch společnejch
aktivit..ehm…typu úklidy, nákupy, péče o tu komunitu jako vaření, a zároveň
nějaký taky jako kompromis taky najít vždycky, aby člověk těm ostatním
lidem, aby za něj nedělali věci a abysme si tam byli rovni, aby nikdo z nich
nemusel dělat věci za někoho jinýho. Což znamenalo třeba i moment, kdy
někdo chtěl po někom jiným, než jsem já, aby za něj něco udělal, a nebylo to
jako fakt opodstatněný, tak se toho člověka, kterej prostě nebyl dost
progresivní, aby tomu dalšímu řek, že to za něj dělat nebude, tak mu prostě říct,
že takhle to prostě nebude fungovat, to je tvoje povinnost, to musíš udělat ty.
Radka: Hmm..takže i o tom zastat se druhýho.
R4: Jo.
Radka: A když byste měl říct třeba na PSB co jste dělal proto, abyste se tam
cejtil doma?
R4: No nejvíc doma jsem se na PSB cejtil, když se mi podařilo uvařit si nějaký
dobrý jídlo. Když se nepodařilo a nebylo to moc dobrý, tak jsem to sněd,
protože jsem měl hlad. Ale když se podařilo něco opravdu dobrýho, tak jsem si
řekl, tak, teď se krásně nacpu, natáhnu se..
Radka: Tak jo, děkuju. Ještě bych se chtěla zeptat, co si nosíte s sebou,
jaký kus domova?
R4: Hm. Tak to budu muset chvilku přemejšlet.
Radka: Určitě.
R4: S sebou si nosím ten pocit, že mám kam se vrátit.
Radka: Hmm. A můžete k tomu říct víc?
R4: No v týhle době k mámě, ale když jsem byl na tom PSB, tak to byl ten byt
tam. Že prostě vím, že až udělám to, proč nejsem doma, ať je to práce nebo
trénink nebo tohle, tak že se vrátím domů, tam se najím a půjdu spát, a vím, že
prostě, že mi tam nebude zima, budu tam mít pohodlí, budu tam mít i to
soukromí nějaký. Jako pak mě napadá to, že si s sebou nosím svoje čisté
oblečení, které prostě mi dovoluje nějakej komfort příjemnýho pocitu a víc mě
toho asi nenapadá no.
Radka: Dobře, děkuju.
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R4: Že pro mě je to prostě ten pocit toho, že vím, že se mám kam vrátit, to je
ten hlavní důvod, že mám prostě to zázemí, to je to co si nosím s sebou, ten
pocit toho, že vím, že mám někde nějaký místo, kde si odpočinu, zregeneruju
se a budu mít sílu do dalších věcí.
Radka: Můžu se zeptat, jestli to bylo stejné, i když jste byl třeba těch šest zim
na té ulici, tam byl také tenhle pocit, že mám se kam vrátit?
R4: No já když jsem si našel nějakej squat, já jsem nesquatoval jako squateři,
že squatujou v nějakejch společnejch prostorách, kde jich je prostě hodně, ale
vždycky jsem si našel sám někde něco, tak jsem jako..ehm..měl se kam vrátit,
ale bylo to takový, jakože to bylo..ehm..jenom nouzový řešení, bylo to jako
takový, že to nebylo takovýto řešení, že když se tam vracím, že by mi nevadilo
se tam vracet po zbytek života. Zatímco jako teďka…(přemýšlí)..by mi
nevadilo, ani, ani na tom chráněným, kde člověk žil prostě vlastně původně
s cizíma lidma, s kterejma se neznal nejdřív a bylo to na kratší dobu a člověk o
tom věděl, tak by mi nevadilo tam zůstat třeba jako prostě jestli je tam ještě
Monika (uživatelka CHB, jméno změněno) tak by mi nevadilo tam zůstat jako
ona, klidně po zbytek života, protože to prostředí tam je tak jako příjemný a tak
jako vyhovující potřebám člověka si myslím, aspoň mě to tak připadalo, jakože
to bylo takový, že se vracím fakt někam, kde mi bylo dobře, kde bych fakt jako
klidně byl nastálo. Stejně tak jako tady u mámy by mi to nevadilo, ale tak jako
prostě už když jsem se sem stěhoval, tak jsme to koncipovali tak, že tam budu
nějakou dobu a že pak se bude ségra vracet a pak si najdu nějaký bydlení. Ona
sice do tejdne přijela z toho Rakouska od otčíma zpátky, že už tam nechce bejt,
ale tak platí, že ty dva roky prostě tam budu.
Radka: Hmm. A ještě něco dalšího Vás k tomu napadá?
R4: A když si to vezmu jako zpětně retrospektivou tak i podporovaný bydlení
pro mě bylo domov, kde jsem bydlel sám, že tam zas pro mě bylo důležitý
v tom komunitním bydlení spíš z toho hlediska tý rehabilitace po tom léčení
důležitý mít kolem sebe lidi, se kterýma můžu přicházet na jiný myšlenky než
na ty drogy. A že právě jsem si tady jako v Praze, jakože i ta Praha je pro mě
domov, což znamená jako nějaký, nějaká prostě městská kultura, něco, kde
člověk přichází do kontaktu s lidmi, může si vytvořit přátelství a může tam
najít nějakej, nějaký lidi, se kterejma může komunikovat a bavit se s nima a
tak.
Radka: A Vaše představa do budoucna je teď jaká?
R4: V současný době je to profesní kariéra a nějaká dobře placená práce. Mám
ještě velký dluhy u dopravních podniků a pak babička chce, abych po ní zdědil
barák za Prahou a byt v Praze. No a ten barák se bude muset opravit celej, aby
prostě fungoval a aby se nerozpad časem. Takže já chci se dostat k tomu, abych
vydělával dost peněz na to, abych si moh ten barák dovolit opravit. Teda on
nejdřív připadne mámě a bude to součást dědictví po mámě, ale babičky přání
je, abych to pak zdědil já. A mě teďka spíš jde o to, mít, prostě bejt na tom tak,
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abych si tu opravu baráku moh dovolit, protože to je vlastně barák po
mým..ehm..prastrejdovi, byl to bratranec babičky a byl to něco jako můj
rodinnej mužskej vzor, protože ten bráchův táta, můj otčím je maniodepresivní
člověk, kterej nás hrozně bil, takže já jsem k němu nedokázal vzhlížet jako ke
vzoru a neměli jsme nikdy dobrej vztah. Zatímco s tímhlectím bratrancem
babičky ten vztah byl hodně příjemnej a byl to takovej, mužská hlava rodiny.
Radka: A Vy jste s ním vyrůstal?
R4: Jednu dobu taky jo, když jsem právě, když já jsem poslední 1,5 rok bydlel
u něj, protože máma tam na vesnici otvírala malej obchod tak jsme se na tu
vesnici přestěhovali a pak když otevřela obchod i v Praze a pendlovala mezi
Prahou a tímhle, tak se o nás staral víceméně on, takže víceméně jo, on se o mě
nějakou dobu staral no.
Radka: Hmm..
R4: Což bylo jedno z mejch asi, jedno z mejch mála hodně světlejch období,
protože jsem dokonce tenkrát na konci základní školy získal vyznamenání,
dostal jsem se na gymnázium, což mi nedoporučovala ani třídní učitelka,
protože jsem měl v pololetí jednu nebo dvě trojky, tenkrát jsem se na to
gymnázium dostal.
Radka: A i jste ho úspěšně dostudoval.
R4: No nakonec po nějakejch deseti letech dalších jako, až na CHB, celkem
jsem studoval gymnázium 8 let, ale nebyl jsem na lyceu teda. (směje se)
Radka: Tak jo. Ještě mám poslední otázku, jestli se pro Vás nějakým
způsobem liší domov, doma, bydlení?
R4: Nějaký niance bych tam rozlišoval. Domov bych…ehm…vnímal jako, ale
to já, to my nemáme, ale vnímal bych to jako něco, kde jsem bydlel v dětství,
jenomže my jsme se v dětství hodně stěhovali.
Radka: Hmm..
R4: Takže takovej ten, ta představa o tom, co si myslím, že by normálně
člověk měl pojímat jako domov, je něco, kde vyrůstal s rodičema, kde ty rodiče
ještě furt žijou a kam on se za nima může vrátit a má k tomu místu…ehm…s
tím místem spojený vzpomínky právě jako z dětství.
Radka: Hmm.
R4: Doma bych vnímal jako.ehm…místo, kde člověk žije s rodinou. A bydlení
bych bral jako místo, kde jenom třeba, když bych..ehm…třeba měl nějakej jako
firemní byt někde, abych, když bych tam třeba pracoval dlouhodobějš, ale
nebylo by to bydlení na stálo, nebyl by to vyloženě ten domov, že by to
nebyl…ehm..dokud si nenajdu něco jinýho, moje jediný možný bydlení. Že
příklad jo, získám práci a mám odjet pracovat na Slovensko a firma mi tam
zaplatí garsonku. A tam půjdu prostě a to je moje bydlení a já tam chodím do
práce, ale pak se třeba jednou za dva měsíce vracím prostě někam, kde mám to
doma.
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Radka: A jak jste říkal domov s rodinou a zároveň předtím jste říkal, že doma
pro Vás bylo i třeba v těch službách…
R4: Jo, já jsem to vnímal, že jsem si trošku protiřečil, ale…ehm…třeba jako
pro mě jako člověka, kterej nemá vlastní rodinu, by vlastně ten pojem doma a
to bydlení mohli splývat, ale myslím si, že tam jako nějakej rozdíl jako je,
kterej u mě není identifikovatelnej, ale někdo jinej ho může jako přímo vnímat.
Radka: A domov jako takovej jste říkal, že jste tedy neměl?
R4: No právě, domov jako domov, když tam máte ty tři slova, tak ten rozdíl
vnímám v tom, že domov je něco jako, může to bejt i domov, může bejt i
vlastně teoreticky, kde má tu původní rodinu, ze který pochází, ale myslím si,
že ten domov je přímo to, kde člověk, a že jich je většina těch lidí, kde vyrůstal
od dětství a žil tam s tou svojí rodinou, že je to to místo, kde žijou ty jeho
rodiče stále, kde on vyrost, tak to je podle mě domov. Doma je jako to, co si
vytvoří jako novej domov a bydlení je něco co nemá..ehm..takovou, nepoutá ho
to tolik k tomu jednomu místu jako to doma.
Radka: Což třeba Vás na tom CHB a PSB poutalo?
R4: Já nevím, asi to, asi to bylo jenom to bydlení, ale pro mě jako pro člověka,
kterej byl zvyklej na to, že to, to bydlení, kdy vlastně já jsem nebydlel, ale taky
jsem někde přespával a to pro mě bylo to bydlení, takže najednou to chráněný
bydlení a podporovaný samostatný bydlení bylo o tolik příjemnější, že to pro
mě bylo doma.
Radka: Hmm. Dobře. Děkuju Vám mockrát. Mám pocit, že už jsme řekli
všechno, nevím, jestli je něco, co nezaznělo?
R4: Ne, jsem vyšťavenej.
Radka: Věřím, bylo to dlouhé. Moc Vám ještě jednou děkuju za rozhovor a za
Váš čas.
R4: Není zač.
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Příloha č. 5: Významové kategorie R1
1) Když se řekne doma, vybaví se mi materiální vybavení a máma.
(R1) 1:
Postel, stůl, židle, okno, vařič, lednice, televize, máma.
(R1) 7:
Lustr, koš, Wc, koupelna.
(R1) 11-12:
Ano. A táta, když někdo má, když má štěstí. Teda jak kdy, když jsou ty
rodiče zlí, tak to pak lepší být v ústavu.
(R1) 174-175: Toho jsem nikdy nepoznal. Ale kdo má štěstí, tak má dobrého tátu a chodí
spolu třeba na ryby nebo různě. No. Já mám prostě smůlu.
2) Doma je pro mě klid a harmonie, když se dobře daří. Klidný dětství mi dává naději.
(R1) 7:
Klid, harmonie, když se dobře daří.
(R1) 9:
To co je nezbytný pro dítě, aby žilo v podmínkách jako je doma.
(R1) 55-57:
No ale jako malý jsem chodil na bojový umění a já jsem nikdy…do těch 14-ti
let se mi dařilo dobře. Takže já můžu dobře říct, jaký je doma hezký.
(R1) 61-64:
No příjemně, komfort, asi že jsme teda moc peněz neměli, ale máma ke mně
byla hodná. A já jsem jí poslouchal a respektoval a ona mi povolovala hodně věcí. Televizi a
plavací bazén. Bojový umění, moh sem chodit na basketball a ven s míčema si hrát.
(R1) 179:
To bude nějaký, to bude asi to moje klidný dětství do těch 14 let.
(R1) 184-191: No tak od těch 9 let do těch 14 jsem měl bezvadný život. No a to právě bude
součást toho, co mi dává tu naději. Jakože mi tohle hodně zanechalo dobrý světlo. Pak to bude
asi při narození, že někdo tam, někdo hodný, někdo mě asi něco dal, nějaký dárek, jako
nějaký….No…jak to říct?...No jako když se narodíte a někdo Vám chce dát, abyste žila do
smrti a dostala se do ráje, tak nějaký takovýhle štěstí Vám někdo při narození občas dá a
nemusí to bejt rodiče, může to být třeba nějaký, já nevím, nějaký dobrý člověk.
3) Doma to bylo od 9 do 14 let bomba, ale pak už to byla katastrofa, máma se změnila.
(R1) 14: No do 14 let bomba, ale pak už to byla katastrofa.
(R1) 16: No, máma se prostě ze dne na den změnila a já jsem to měl potom hrozný.
(R1) 20-22:
No máma si na mě začla stěžovat, pak na mě volat policii a pomlouvat mě a
po celým městě a já od tý doby jsem z toho..mám z toho následky, teďkoňs právě se z toho
dávám dohromady.
(R1) 24-29:
Něco se jí muselo stát. Bylo to hrozný. Všechno do tý doby dobrý, jsme byli
na dovolený a pak jsem šel napřed do autobusu, ona přišla za mnou a už byla jiná. A opravdu,
bezcitná. A zlá a bylo jí to vidět z očí, jako vražda. Tak já jsem to nějaký měsíc vydržel, ale
pak jsem se začal uvolňovat, abych si od ní odpočinul. Tak jsem začal pít, alkohol, pivo. No a
když jsem přišel domů, tak jsem byl omámený, takže jsem zase čekal na další ráno, než můžu
jít zase ven.
(R1) 59: No, ale pak najednou se změnila, jako kdyby to byl někdo jiný.
(R1) 67-70:
No..a pak najednou taková vošklivá ženská a o to hůř se, když jsme se vraceli
z dovolený, přišla teda pozdě a pak najednou..já nevím jestli se vyměnila, ale úplně najednou
jinou barvu očí a to, trochu, to, kulatá. Nevím, jestli si nevzala nějaký drogy nebo, nevím, fakt.
(R1) 78-81:
No, hodně mě to zasáhlo v dětství ta její změna. A tak jsem si vylil vztek na
ní a pak mě zpovídali v Karlově a já jsem byl trochu..mě to rozčílilo, že mě zpovídali
psychiatři. Já už jsem toho měl dost od policie a psychiatrie to je ještě slabší člověk.
(R1) 83-85:
Už od 14 let, i dvacet aut jelo, před mým domem to vždycky zaparkovali,
jako kdybych byl nějakej, já nevím, mafiánskej boss.
(R1) 171-172: No máma je příšerná, že už doopravdy jí nikdy neuvidím. Teda ne, že bych jí
něco udělal, ale vidět jí už prostě nechci.
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(R1) 431-433: No pak jsem musel třeba vydržet doma se šílencem a u mý postele a ve
skříňce kladivo a jako hrozný tyranie s ní. Tak..ehm..no snad jsem z toho taky něco pochytil z
těhletěch…No opravdu teror Vám řeknu.
(R1) 435:
No to si ani nejde představit, to by každý spáchal sebevraždu.
(R1) 550-552: A máma dělala problémy, ona mě tam poslala a pak zas si něco rozmyslí, to
je ostuda s ní.
4) Nikdo z okolí mi nepomohl, utíkal jsem z domova, byl jsem jako stěhovavej pták.
(R1) 17: A nikdo ani z okolí mi nepomohl, jenom mě každý ubíjel.
(R1) 31-33:
No hrozný. A policie mi nepomohla a lékaři mi nepomohli, dali mi jenom
injekci na uklidnění. Nikdo ani jeden člověk se nenašel, kdo by mi pomohl, že by mi uvěřil. Já
jsem to ani nevysvětloval, nebo mi to přišlo ztráta času.
(R1) 35-36:
Možná jsem udělal chybu v tomhle, ale stejně nikdo by mi to nevěřil, já jsem
nebyl plnoletý.
(R1) 38-39:
Ne, nikdy, jenom jsem utíkal z domova. Dvakrát jsem utekl, to abych měl tý
volnosti víc, ne jenom odpoledne.
(R1) 41-42:
No naštěstí jsem se z toho dostal, že jsem jel do Izraele a tam jsem měl dva
roky klid.
(R1) 48-49:
Jsem si říkal, oni mě stejně policajti zavřou.
(R1) 294-296: Doma je v lese. Jenomže v lese tam už taky nemůžu být, tam už taky začínaj
to stíhat a všichni ty, co tam jsou, už tam nemůžou ani spát, už se to zpřísnilo všechno.
(R1) 275-277: A takže vlastně já jsem se už v minulosti, jsem byl jako stěhovavej pták,
pořád mě dávali všichni z jednoho místa na druhý a já už jsem se teda z toho, si na to zvyknul.
(R1) 546-548: A pak jsem byl v centru sociální prevence, tak tam jsem dostal dokonce práci,
čtrnáct dní na brigádě jsem chodil, to mi bylo sedmnáct.
(R1) 532-536: …jsem asi dostával tajně nějaký léky psychiatrický od pana doktora, co jsme
ho tenkrát v Motole (místo změněno) navštívili. A od tý doby jsem byl ospalý, že jsem
dostával prášky na uklidnění, to už mi bylo patnáct. Pak jsem byl v nemocnicích, v léčebnách,
pak jsem utek, a to jsem spal pokaždý jinde, kde jsem si našel nějaký úkryt.
(R1) 538-542: No to jsem utekl na dva týdny, pak na tři týdny, pak možná na týden, ale to já
si nevzpomínám. Pak jsem byl v AT, tam jsem něco naplácal, abych měl klid a hlavně cigarety,
o to mi šlo. Pak jsem byl zas v nemocnici, tam jsem jim taky něco naplácal, aby mě tam
nechali, abych nemusel domů, ale zároveň jsem se tam i studoval o drogách.
(R1) 549-550: A pak hned potom jsem přijel v 18 letech domů a za měsíc jsem jel do
Izraele.
(R1) 552:
No, a pak jsem byl, pak jsem byl v psychiatrii a tam odtamtud jsem utek.
5) Patnáct let jsem na psychiatrii, doufám, že se jednou uzdravím.
(R1) 49-51:
A protože oni mě nenávidí, tak jsem radši odjel. Pak jsem se vrátil a měl jsem
nějaký psychický onemocnění, nevím, ňáký, no vymýšlel jsem si a ..no..schizofrenii…jsem
dostal.
(R1) 73-74:
No pak jsem přijel ve 20 letech, po dvou letech z Izraele a od tý doby jsem na
psychiatrii.
(R1) 87-90:
No já jsem s ní šel dobrovolně, neboť jsem to bral jako srandu. Ale já jsem
nevěděl, že to takhle odpískám. No a od tý doby jsem v psychiatrii a léčím se z těch traumat,
co jsem měl v dětství. Takže vlastně deset let mi trvalo, než jsem si na to zvyknul. A teda
prvních pět let bylo teda katastrofální.
(R1) 231:
No a pořád v ní sem, už 15 let. Teda 27. tohohle měsíce to bude 15 let.
(R1) 555-560: No ale posílilo mě to jenom na určitý čas, ale jak přestanete a fyzicky
námahu a začínáte takhle v psychiatrii tak prostě Vám to tu sílu vezme a udělá vám to úplně
nový směr v psychice. Mě zničily ty léky, teďkon jsem jak sušenka. Že možná bych teďkon byl
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silný jako bejk a nosil bych klády, ale třeba by se na mě dostal ten strach a ta kláda by mě
mohla rozdrdit.
(R1) 562-564: No já si právě nejsem jistý, jestli bych to nezvládl jinou cestou, ty mý
problémy. Já teda si rozhodně nemyslím, že to byla schizofrenie, s čím jsem onemocněl.
(R1) 566-567: No..třeba se to jednou vysvětlí. No, nechám tomu čas a doufám, že se
uzdravím jednou nebo to nemůžu takhle do konce života být takovýhle lazar.
6) Na chráněném bydlení se zmenšil strach, už s tím dokážu bojovat, když můžu, jdu do svýho
pokoje. Snažím se schovat, aby to přestalo, abych mohl být jako ostatní.
(R1) 90-93:
No a teď už dokonce se dokážu i vyrovnat, na mě přichází takový vlny
strachu a bezmocnost, ale postupně, právě tady v bydlení jsem se v tom výrazně zlepšil. Že už
s tím dokážu bojovat a že už si hlavně ani hodně věcí nepřipustím.
(R1) 105-106: No a pak tady v bydlení jsem to snížil tak na 4 hodiny jako neustálýho
strachu.
(R1) 118-120: No když můžu. A když ne, tak se snažím nějak schovat, aby to přestalo,
abych mohl zase být jako ostatní. V posledním roce jsem se hodně zlepšil, že poslední rok to
dokážu většinou zarazit včas.
(R1) 233-236: Teďkon můžu říct, že se mi tady hodně, hodně zlepšil psychický stav a teda
já jsem byl víc než stabilizovaný, když jsem sem přišel ale, a v těch mojích problémech a vším
jsem byl pořád bezradný. I, dalo by se říct, docela zlomený. Byl jsem vyčerpaný, a..no.
(R1) 249:
No, a že postupně se, no ta psychika se mi tady postupně zlepšila.
7) Onemocnění je strach z totálního konce. Nejsem kompletní v organismu, potřebujete mít
strukturu.
(R1) 95-96:
Z minulosti, z traumat, z nějakých špatných otřesů nebo ..ehm..možná nějaký
čarodějové se mi mstí.
(R1) 98-102:
Je to strach z konce, totálního. Jedno jakýho směru, je to celkový konec. A
všeho, všeho úplně. Hmm.. A nejvíc mám strach o sebe a pak když si vzpomenu na ostatní, tak
je to ještě horší. Ale já jsem to teda ze začátku řešil peřinou, že jsem se pod ní schoval a že to
ze začátku to přešlo..no…30 hodin necelých.
(R1) 104-105: No a pak jsem to zmírnil na 10 hodin asi po šesti, po sedmi letech. A potom
po těch deseti letech jsem to snížil asi tak na 6 hodin.
(R1) 108-113: Ne, jako v jeden tah. Jakože to začne a za 4 hodiny to skončí. No bývalo to ze
začátku každý den a pak to bylo tak třikrát do týdne a pak to bylo tak..no..hodněkrát, tak
dvakrát do týdne. No postupně se teda zlepšuju v tom. A teďkon už jsem to měl dvakrát nebo
čtyřikrát návaly a pokaždý jsem to zvládnul vůli. Ne teda vůli, ale že jsem se, že jsem nechal
proplouvat myšlenky. To co se do mě cpe, tak to jsem nechal proplout ven.
(R1) 135-138: Kvůli tomu, abych v sobě zabil ten strach. Je to nějaký, může to být z
nějakýho úmrtí nebo… něco..jestli někdo ze mě někdo kus nevyrval při těch tyraniích co jsem
zažíval a to mi teďkon právě schází v tom, že nejsem kompletní v organismu.
(R1) 140-143: No potřebujete mít strukturu v organismu, jako nervy a to všechno. Ale když
máte neustálý tyranie a..a ten druhý to z Vás dalo by se říct vysaje, tak Vám potom schází ta
síla a všechno…. A třeba máte místo 100% dalo by se říct 30%. A s tím už se potom těžko
přežívá. A zvlášť když to přijde.
(R1) 149-155: No. Teda přestavte si, že byste šla do kina a najednou měla takový strach,
který, teda já jsem se ještě nikdy nepodělal, to já, já jsem v tom teda víc než statečný v tom, to
by se hodně lidí.. No a najednou Vás to popadne no, a jak máte jít do kina? No nemůžete.
Bojíte se. Bojíte se i udělat krok, pohyb. I být v klidu, přímo koukat na druhý. Kdekdo na Vás
kouká. Prostě je to celkový pojem, všeho konec. Ale jinak závisí na každý maličkosti jako,
celkový konec to je jako všechno. A bojíte se svojích rukou..
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(R1) 157-158: Rukou, hlavy, očí, že o ně přijdete. To něco Vám v hlavě něco našeptává.
Nějaký čarodějové to dělaj.
(R1) 160-161: Oni z Vás vysajou prostě tu sílu, kterou třeba naberete z bojovýho umění a
pak jí používaj proti Vám.
8) Proti strachu mi pomáhá vnitřní síla, boj, klid, bezpečí a samota. Musím na sobě pracovat,
abych se uzdravil. V sobě si stavím takovej dům, abych byl jako třeba Terminátor.
(R1) 115:
Klid, bezpečí a samota.
(R1) 120-123: Občas řešil jsem zahradou, abych trénoval trochu. A tak jsem se třeba
procházel, koukal na hodinky, a pak jsem viděl, že už jsem venku, už můžu jít. Dám si
předsevzetí, vydržím deset minut, tak vydržím deset minut. No takhle já s tím dělám.
(R1) 125:
No v budoucnu, zesílí to, že si udělám takovou obranu na příště.
(R1) 145-147: No musím prostě na sobě pracovat každej den, já na sobě pracuju v
meditacích a ve všem co dělám, dělám proto, abych se uzdravil z toho. Nebo tohle je můj
nejvážnější problém.
(R1) 163-164: No, celým tím životním stylem. Hmm. Postupně udělat si takovou obranu a
nepolevit hlavně. Jak polevíte, tak se to zajistě objeví.
(R1) 167-169: To je první krok. A ten druhý je zbavit se toho. A předtím je ještě jeden a na
ten pořád nemůžu přijít. Asi zničit nepřítele, toho ve mně. Toho co mi brání v životě. A teda v
životu…v životní funkci.
(R1) 175-177: Ale ono se mi to..Já při všech těch traumatech a tyraniích, všem tohle mám
jako v sobě něco, co mi dává cestu dopředu, že tam je světlo.
(R1) 198-199: No já jsem se hodně naučil od těhlech náboženství, ale karate je pro mě víc.
Já cvičím svůj vlastní a mě to jako přináší víc než se někde mordovat.
(R1) 201:
No štěstí…ehm…náplň a dokonce i životní cestu, i životní úroveň.
(R1) 207:
Ne, ale dává mi to rozhodnutí vůbec. Že bez toho bych se třeba nerozhodl.
(R1) 210-212: No že si třeba udělám nějaký cvičení a z toho třeba něco poznávám, podle
toho jdu. Anebo že třeba se sebou něco dělám a že je to díky tomu, co jsem se doteďka naučil.
(R1) 215-216: ...já jsem si udělal takovej svůj vlastní sport a to mi dává štěstí a životní
náplň.
(R1) 393-394: Vydržet všechno a být na tom líp.
(R1) 396:
Tou bojovností a životní cestou se mi postupně ty kosti zocelujou.
(R1) 398:
Jsou to kroky dopředu, a kam to si rozhodnu podle cti.
(R1) 400-401: Podle tý co se jmenuje karate. To moje životní cesta. A to je vlastně moje
čest. A díky tomu já jsem nikdy nikoho nezavraždil. No, nebo něco takovýho.
(R1) 403:
Ne, to hlavní je ta životní cesta. A to karate je moje obliba.
(R1) 412-414: Abyste byla bohatší a abyste věděla víc o životě a… (přemýšlí) a abyste měla
dobrou budoucnost. Když nemůžete, nemáte naději studovat školy, tak musíte najít jinou cestu
a takovou já jdu. Trochu pod drnem, ale jde to.
(R1) 417-422: No příklad ta práce v Izraeli, tam jsem si přetrhal všechny svaly tou prací. To
byly opravdu palety. Anebo jsem studoval islám, to taky nebylo jednoduchý. A pořád dřít a
sebe, abych dodržoval pilíře a piloval je, islámu. A to taky hodně jsem se musel dřít, dokonce
musel jsem být občas trapný, abych ty pravidla splnil, abych se to naučil. Prostě jsem dřel jako
kůň, abych poznal pravdu v tom odvětví a zase v jiným.
(R1) 425-429: Byl jsem i po různých ústavech a taky nebylo jednoduchý, než si zvyknete na
všechno. To musíte být otřesený, abyste už mohla…Třeba teďkon když se dozvím zprávu, že
jsem skončil, nebo že mě čeká překlad kamkoliv, tak už to se mnou ani neotřese, jak jsem v
sobě takový odolný a proti těmhletěm otřesům.
(R1) 437:
No to karate. A hravost, nebo já si celý život hraju a to mi dává taky náplň.
(R1) 502-503: No, takže ještě ty kosti abych měl z ocele. V sobě si stavím takovej dům,
abych byl jako třeba jako Terminátor. Kterým neotřese ho ani led ani oheň.
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(R1) 505-507: Hm..tohle už je víc než obrnit, tohle už je nadpřirozený. Ale daří se mi to, ale
obrněný ještě nejsem, ještě mi schází nějaký kroky. Ale základ už mám, dalo by se říct
nadprůměrně.
9) Ostatní lidi jsou autisti spojený s čarodějema. Říkali to, co jsem nechtěl slyšet.
(R1) 129-132: No ostatní lidi, já nevím, jestli jsou to autisti, ale vždycky se stávalo, že říkali
to, co jsem právě nechtěl slyšet. A přesně ty slova. Jestli jsou to nějaký autisti, který jsou
spojený s těma čarodějema..hmm…ale v poslední době teda žádný odpor nevidím.
(R1) 134-135: V poslední dobou jsem se v tom naučil ovládat a už si lidí ani moc
nevšímám. Kvůli tomu, abych v sobě zabil ten strach.
(R1) 476-478: No rozhodně to občas může kolikrát i ublížit. Může mít člověk i míň kvalitní
život, a když nemá správného partnera tak je to…může i zhroutit se z toho.
(R1) 480-487: Noo...do Ameriky, do Severní Ameriky. Ale sám. Nebo jedině se svojí
holkou, ale s kamarádama to nemá cenu. Aby už šli, dohadovat se, dělat kompromisy, to je
lepší jet sám na dovolenou a dělat si co chcete. To mně stačí z fotbalu, vždycky jsem musel na
každýho řvát, aby hrál, protože jsem miloval běhat za balonem, oni řekli, že budu hrát a pak
oni nehráli. A tak jsem se na ně zlobil. A taky to ve mně nechalo trochu následky. To je teror,
když Vy milujete fotbal a oni se flákají a ještě abyste je tahala na provázku. To lepší nehrát
vůbec nic s nima už.
10) Naučil jsem se proklouznout nepřátelským tyrem a dál to byla škola hrou.
(R1) 179-181: Teda já jsem byl v ústavu, ale asi přes rok a tam jsem jako se naučil být
takový inteligentní a proklouznout nepřátelským tyrem, dalo by se říct.
(R1) 214-218: Já jsem jako malej chodil na judo, aikido a taekwondo. A taky jsem chodil,
ještě jsem cvičil měsíc tai-chi a měsíc box a já jsem si udělal takovej svůj vlastní sport a to mi
dává štěstí a životní náplň. Když to bylo těžký tak jsem chodil do taekwonda. A to jsem každej
den musel brečet, abych mohl jít. Prostě musel jsem řvát jako malej harant, jinak by mě
nepustila. Máma.
(R1) 220-228: No. Já jsem si to probrečel, nebo, bylo to nezbytný. Tenhle problém
z taekwonda jsem taky potřeboval ke svýmu vlastnímu karate. A tak já jsem se choval jako
harant, ale já jsem nad tím jenom získal. I když to bylo trapný, třeba že slyšíte 16 letýho kluka
brečet, každý úterý a čtvrtek, a tak stejně jsem si svoje vybojoval. A to mi dávalo právě ten
prvek, co jsem si spojil s těma prvkama co jsem se naučil zase z jiných sportů, i třeba z fotbalu,
tak jsem třeba kopal falší, tímhletím (ukazuje) a to vždycky bolelo. A ono se od toho udělaly
takový mozoly na palci a já jsem se díky tomu naučil v životě hrát faleš.
(R1) 253-256: Já teda jsem rád, že ho mám. Já ho cvičím už od prvního filmu, co jsem
viděla Mstitele s flétnou v roce 1989 a od tý doby já cvičím takhle. Jako sám a mám i svoje,
jako nejsem nějaký silák, ale.. Co já v sobě pozoruju, hodně jsem docela zdatný na ten
handicap, co mám. A bude to právě tím.
(R1) 403-407: Já jsem studoval hodně předmětů v životě a ze všeho jsem si udělal takový
kousek a postupně si to vlastně spojuju. Ještě mi třeba další léta, a tak tam se budu ještě učit,
od každýho kousek a až budu mít všechno kompletní, tak budu znát vlastně odpověď, k čemu
mi to moje karate bylo. Který jsem si sám vymyslel.
(R1) 437-439: … já si celý život hraju a to mi dává taky náplň. Takže je to vlastně..ne jako
že si hraju se životem, ale hraju si v životě, jako každou věc co já dělám, většinou si s ní hraju.
(R1) 441-444: …různě, manuálně, radostně, kouzelnicky, no prostě si hraju. A teda já jsem
taky tu hru se musel naučit v životě. To jsem se učil vláčkama, autíčkama, to že jsem si to
stavěl, až čtyři hodiny do zrudnutí krku jsem si hrál a takhle jsem to dělal často.
(R1) 445-447: Nebo jsem si řekl, když tohleto vydržím, tak přežiju dalších třicet let. Takže
já jsem vlastně hrou i cvičím vůli. Taková je škola hrou, tak takový je můj život.
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(R1) 505-525: … daří se mi to, ale obrněný ještě nejsem, ještě mi schází nějaký kroky. Ale
základ už mám, dalo by se říct nadprůměrně. A v tomhle o co já usiluju v životě, abych měl
vlastně..(přemýšlí)..o co já usiluju…já všechno hraju škola hrou, já vlastně si takhle hraju,
naučím se, mám známky, nemám známky, omlouvám se, dostávám známky, chodím za školu,
s omluvenkou samozřejmě. Do školy přijdu včas a nepřijdu, když mi něco hrozí. A projdu a
nepropadnu ani jednou. Takhle já si hraju od tý doby, hraju si i na ulici, hraju si i v cizině,
hraju si i v psychiatrii, studuju vědu při tom, v sobě dělám výzkum těmahle všema lékama.
Dělám si ve svojí hlavě poznámky ze všeho a doufám, že z toho jednou něco vyjde. Já teda
studuju jako drak, teda dalo by se říct skoro od narození, se pořád něco děje ve městě a pořád
něco. Ale jako samozřejmě se to nedá srovnat se studiem, co máte vy, máte to jako kvalifikace
a máte to materiálně a máte i jistotou a vlastně máte to osvědčený a je to i mezinárodní, že se
vám ty práce a výsledky shodujou, že o sobě víte, ty výsledky mezinárodně, že víte, ty
výzkumy, třeba co je dobře co je špatně. No ale já to mám takový sám. Moje studium je takový
těžší, já musím studovat sám, dalo by se říct z přírody. No a proto já nemám nikoho posoudit,
jestli je to správně nebo ne. Jenom když se řídím vašima, dalo by se říct, studiema, tak můžete
posoudit co je správně a co není já můžu posoudit. Ale když třeba něco, k čemu tyhlety papíry
nejsou, tak to potom studuju já.
11) Na chráněném bydlení mi pomáhá podpora, soukromí, samostatný pokoj, tolerance,
pravidla, a že se o mě někdo zajímá. Ta podpora je i vychovatelná, abych se držel pravidel.
Mám tady soukromí, samostatný pokoj a prostor k tomu, abych se uzdravil z toho strachu.
(R1) 238-239: No ta podpora, ta tolerance a ty přísný pravidla a v současný době tenhle
samostatný pokoj.
(R1) 241-243: No ta podpora je vůbec že se o mě někdo zajímá a že mě drží zkrátka a abych
se držel támhletěma pravidlama (ukazuje na pravidla chodu na CHB vyvěšenými na dveřích)
(R1) 245-247: A vlastně těma pravidlama a co mám ve smlouvách a že si nemůžu vyhodit z
kopýtka a že vlastně ta podpora je zároveň i …vychovatelný, abych třeba bral léky každý
den..no.
(R1) 261:
No nejenom soukromí,…
(R1) 262-263: Jinak mi to dává takový bezpečí. Že mám tady prostor k tomu, abych se
uzdravil z toho strachu.
(R1) 265-266: Ale ten strach, to právě potřebuju, právě se mi hodil tenhle pokoj.
(R1) 331-333: No udržuju si takovej ten domácí harmonogram. A snažím se, teda…, je to
moje výslovný přání, aby mi sem nechodili cizí lidi. Že pak vlastně tady máte od nich špínu a
…
(R1)335:
Jako ne cizí, ale jako myslím mimo chráněný bydlení.
(R1) 336-339: Ale jako víte, když třeba přijdou nějaký to, tak abych tady měl zamčeno, aby
mi tady nikdo nic neukrad nebo aby tady neudělali nějakou škodu a nebyla na mě. No…Ale
teda meju se, abych se cejtil dobře.
12) Doma vytvářím, když se starám, aby bylo uklizeno.
(R1) 268-269: No i ve skříni mám (otevírá skříň a ukazuje pečlivě složené prádlo do
komínků)
(R1) 323-325: No tak starám se tady, aby tady nikde nebylo něco špinavýho. Jako myslím,
jako některý lidi si dělaj skládku nebo. A já chci, aby bylo uklizeno, čisto teda na kluka,
nejsem nějaká fiflena, aby zase.
(R1) 325-326: No a pořídil jsem si kaktus.
(R1) 331-333: No udržuju si takovej ten domácí harmonogram. A snažím se, teda…, je to
moje výslovný přání, aby mi sem nechodili cizí lidi. Že pak vlastně tady máte od nich špínu a
…

64

13) Chráněný bydlení není doma, budu tu muset skončit.
(R1) 273-277: No okolí tomu tak říkám, ale v sobě vím, že tohle doma není. V sobě vím, že
to tady jednou bude končit a kdybych to bral jako doma, tak budu bezmocnej až by to tady
skončilo. A takže vlastně já jsem se už v minulosti, jsem byl jako stěhovavej pták, pořád mě
dávali všichni z jednoho místa na druhý a já už jsem se teda z toho, si na to zvyknul.
(R1) 279-282: Ale když to máte od nějaký podpory, tak to doma není. Jako víte, s tím
nemůžete počítat, že je to moje doma napořád. Jako, je to doma tady, ale je to …(přemýšlí). Je
to takový doma, ale.. (přemýšlí) Ale nejistý. Néé, jistý. Ale, jak bych to řekl. Doma nedoma.
(R1) 316-318: No jsem tady úplně doma, ale na určitou dobu. A proto já to nemůžu brát
jako svoje vlastní doma, protože tady musím jednou skončit a chci být trochu silný v
budoucnosti.
(R1) 379-381: Akorát by potřeboval taky svůj domov, aby měl jistotu. Nebo když tady
skončím a nic v životě mi nevyjde a nikdo ho nebude chtít, tak může zmrznout. Takže on taky
ještě má menší jistotu než já.
(R1) 427-429: Třeba teďkon když se dozvím zprávu, že jsem skončil, nebo že mě čeká
překlad kamkoliv, tak už to se mnou ani neotřese, jak jsem v sobě takový odolný a proti
těmhletěm otřesům.
(R1) 492:
Tak bydlení je přechodný.
14) Doma je tam, kde se zařídíte, koupíte vlastní byt.
(R1) 277-279: A že doma je vlastně, když si koupíte svůj vlastní byt a máte práci, anebo jste
nějaký bohatý člověk a máte prostě svůj.
(R1) 289-300: No já teda klidně bych bydlel v mrakodrapu, tam je to nejlepší. Ale prostě
člověk musí celý život pracovat, aby jednou doma měl. A na tom já právě pracuju.
(R1) 302-304: …udržet si finance co mám a udělat nějakou bombu. Jako víte, nějaký
výhodný obchod, nějaký výhodný čin nebo něco takovýho za co bych získal bohatství.
(R1) 314:
No to není doma (pronájem). Prostě koupit si svoje vlastní.
(R1) 306-307: No a za to bych měl potom doma svoje vlastní. Koupit si dům, nebo spíš byt,
protože s domem je moc práce.
(R1) 311-312: No udržet si finance, nezbankrotovat s tím co mám a postupně se dopracovat
k lepšímu.
(R1) 314:
No to není doma. Prostě koupit si svoje vlastní.
(R1) 318-319: A proto dokud nemám svůj vlastní kapitál, tak nemůžu říkat, že to je moje
doma.
(R1)450-456:
Tak rozhodně budu žít poctivě, budu slušný, nebudu si dělat problémy, budu
platit poplatky, nebudu si dělat zbytečně pokuty a … (přemýšlí) ..a asi si pořídím nějakou
kočku. No..a budu asi, nebo asi kočku ne, nebo já budu chtít na dovolenou. Teda nějakou práci,
jestli mi vyjde to co já, to na čem pracuju, tak budu bohatý a nebudu muset nikdy pracovat. .
Stačí udělat jednu práci, ale velkou, třeba zachránit život magnátovi nebo tak. A to stačí jenom
vypočítat a ovládat bojový umění. Nebo něco takovýho, třeba vsadit si Sportku
(R1) 461:
Tu kočku. No a kdybych našel nějakou hezkou paní tak asi jo.
(R1) 468-469: Nějakou holku s ní chodit a dělat jí dobře…no ale teďkon jsem na tý
psychiatrii tak to nejde.
(R1) 493-494: … doma je tam kde se zařídíte Vy. Byt nebo dům nebo rezidenci.
15) Na chráněným bydlením je to doma tím bezpečím, mým pokojem a podporou za dveřma.
(R1) 285-287: Tím bezpečím. A ta podpora ta je za dveřma. Hlavně ten pokoj, pocit bezpečí
a podpora za dveřma. Ale když tady přijde podpora do pokoje, tak je to taky doma.
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16) Doma u mámy být nemůžu, tam mám zlou mámu.
(R1) 293-294: No doma tam být nemůžu, tam mám zlou mámu, to bych musel jít do
kriminálu, to by mě policajti zavřeli.
17) Doma vytvářím i tím, že jsem si pořídil kaktus, občas si s ním povídám. Taky by
potřeboval mít svůj domov, aby měl jistotu.
(R1) 325-326: No a pořídil jsem si kaktus.
(R1) 328-329: Salvador se jmenuje. Je z květinářství, ale myslím, že bude z Columbie. Dalo
by se říct rasa, protože on má takový bodlinky, který jsou tvrdý.
(R1) 342-344: …občas si tady povídám se Salvadorem. Říká mi, že je zvyklý na ty
rostlinky, co tam byly s ním,akorát že oni byly trochu jiný, protože oni měly listy.
(R1) 369-373: Nebo můj kamarád. Vlastně počkejte, karate a Salvador je můj kamarád.
Jako, já si to nevymýšlím, fakt jako, to je můj druhý kaktus v životě, ale kaktus to je taková
moje záliba, první jsem dostal od jedný paní a od tý doby vím, že kaktus je dobrej. On je
takový nenáročný a je i takový…orientální, exotický.
(R1) 378-381: Rozhodně je živý, to Vám můžu potvrdit. Akorát nemůže chodit, protože je
zabudovanej. Akorát by potřeboval taky svůj domov, aby měl jistotu. Nebo když tady skončím
a nic v životě mi nevyjde a nikdo ho nebude chtít, tak může zmrznout. Takže on taky ještě má
menší jistotu než já.
(R1) 383-384: No tak on bude taky v pořádku. Půjde se mnou, to je jasný, proto jsem si ho
taky kupoval.
18) Soused není cizí člověk, i myslivec musí mít sousedy. Nevidět celý den člověka, to mi
vadí. Takže známí, sousedi, ale kamarád asi těžko. Můj jedinej kamarád byla vždycky
cigareta.
(R1) 335-336: Jako tady jsou sousedi a soused není cizí člověk.
(R1) 348-349: Já jsem studoval islám a tam jsem se o sousedech taky učil a má se s nima
vycházet za dobře a jsou vlastně součást Vašeho domu sousedi.
(R1) 351-352: No tak, občas si popovídáme, nebo podíváme se spolu na film, máme spolu
ráno komunity, obědváme spolu.
(R1) 354-361: No bez sousedů to ani nejde, i myslivec musí mít sousedy, sice dva
kilometry, ale jo. No rozhodně sousedi jsou víc pro mě než lidi, který choděj okolo. Můžete se
o něco obrátit, oni se můžou o něco obrátit k Vám. A…a rozhodně jsou součástí domova. A
pokud nemáte nějaký svůj velký dům, kde máte svojí rodinu, to je pak něco jinýho. Ale
zároveň máte, když jsou ještě kolem ostatní domy, takže to jsou taky sousedi, takže by měli
vlastně být též součást Vašeho domova. No a pro mě jsou součástí harmonie a pohody v
domácnosti.
(R1) 363-364: No já žádný přátele nemám. Já jsem teda..no..mezi náma, můj jedinej
kamarád vždycky byla cigareta. No ona mě uklidňuje…
(R1) 368-370: Ale zase nevidět celý den nějakýho člověka, to mi vadí. Takže tak jako
známí, sousedi, ale kamarád asi těžko. Nebo můj kamarád. Vlastně počkejte, karate a Salvador
je můj kamarád.
19) Kus domova, který si nosím s sebou, jsou moje kosti a bojovnost.
(R1) 388:
No hlavně zodpovědnost a… (přemýšlí) A takový dalo by se říct boj.
(R1) 392-394: No nesu si kosti. Celý můj dům jsou moje kosti, všechny kosti co mám v těle
to je můj domov. Je to ta moje stavba ve mně. Vydržet všechno a být na tom líp. Jsou to moje
kosti.
(R1) 396:
Tou bojovností a životní cestou se mi postupně ty kosti zocelujou.
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20) Domov je rodný bydliště.
(R1) 493:
Domov je tam kde Vaše rodný bydliště…
(R1) 494-500: Nejdůležitější je domov, tam kde se narodíte. To ve Vás zůstane a do
určitýho věku než přesáhnete limit je to Vaše kritický. Protože když nemáte tuhle hranici tak
ten život máte chudší a nemáte tolik kvalitní. To je jako když děti nepijou Sunar a pijou místo
toho mlíko. Taky jsou takový podvyživený, a žejo. A pak je to na nich v dospělým věku vidět.
Já teda jsem měl Sunaru hodně. On byl v lékárně, se dával zadarmo tenkrát v tý době.
21) Pobočník domova jsou příbuzní, ale ani mámu radši nebudu navštěvovat. Chci mít svojí
jistotu.
(R1) 577-578: No ještě co jsme ještě neřekli o domově je to, to který je pobočník domova.
To jsou jako příbuzný, bratranci. A to mám!
(R1) 580-581: Ne, ale vídával jsem, když jsem byl malý. A tam jsem si chodil odpočinout a
bylo tam hezky. Mám tety a strejdy a bratrance, sestřenici snad.
(R1) 585-586: No mě už je to jedno. Radši nebo, nebo já mám tu zlou mámu a ona by dělala
ostudu, lepší ne.
(R1) 588-590: … já doufám, já jí nebudu navštěvovat a snad se mi nebude všímat. Vůbec ji
nechám, nebudu ani obcházet její blok, budu se držet hezky na svojí straně.
(R1) 597-600: Já bych pak hlavně chtěl mít svojí jistotu, když se mi bude dařit a když
ostatní nebudou mít nějaký problémy, protože pak to jde hodně i na vás, že jo. Když třeba
někdo je s vámi v kontaktu a má třeba nějaký problémy, tak to jako máte problémy i Vy, že jo.
22) Původní prostředí už je mi cizí, už bych se tam nechtěl vrátit.
(R1) 595-597: No víte, ono to tam dřív bylo hezčí, dřív tam byla bobová dráha, kino tam
bylo. Teďkon je to tam samá modernizace a teďkon už je mi to cizí, už bych se tam nechtěl
vrátit.
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Příloha č. 6: Významové kategorie R2
1) Na doma mám vzpomínky, doma je tam, kde máte zázemí, někdo, kdo Vás má rád. Kde je
prostě nejlíp, místo, kam se můžete vracet.
(R2) 3-5:
Tak to já mám vzpomínky dost takový smutný i prostě všelijaký, ale vybaví
se mi, když se řekne doma, vybaví se mi zázemí, někdo, kdo Vás má rád a někam, místo, kam
se můžete vracet, kde je prostě nejlíp.
(R2) 429-434: … doma máte vlastně, tam máte nějaký jakoby lidi, který se na Vás těšej.
Jako třeba já mám toho bráchu tam. Nebo neteře a Aničku (švagrová, jméno změněno). Ale
třeba tam mám i Jean Jacka, my mu tak říkáme, ale jinak je to bratr Aničky, a jmenuje se David
(jméno změněno), ale my mu říkáme Jean Jack. Takže strašně se na ně těším no a tak to dělaj
ty lidi, že je člověk rád vidí a tak no.
2) Doma to bylo strašně fajn dětství s rodičema a bratrem. Bydlela jsem s maminkou a
tatínkem do 36 let.
(R2) 9-13:
Ale doma určitě to bylo strašně fajn jako to dětství, ale jestli chcete od
dětství, abych začla, protože to strašně, strašně dlouhý a já si to nepamatuju přesně jo, že
jenom můžu říct, že to bylo strašně fajn, protože třeba Vánoce byly krásný s maminkou, s
tatínkem a vlastně s bratrem, a že to bylo prostě moc hezký.
(R2) 16: Já jsem vyrůstala s bratrem, s rodičema.
(R2) 21-23:
Protože maminka ještě byla dobrá a ještě se mnou mluvila, asi ještě tejden,
myslím že, nebo čtrnáct dní před smrtí ještě to bylo tak jako, ještě jsme slavili její nebo moje
narozeniny…
(R2) 28: Mně bylo 37 nebo 36 let mně bylo…
(R2) 37-38:
Já jsem bydlela s nima, no právě, že jsem jako. Já jsem neměla jinej byt nebo
kam jít, takže jsem byla tam s nima…
(R2) 48: Pak jsem bydlela s tatínkem, ještě tatínek chvilku žil.
(R2) 90-91:
...když člověk má s těma rodičema spojený vlastně, vlastně ty vzpomínky...
(R2) 95-98:
...já jsem se na to..my jsme hlavně neměli peníze na to, abych se odstěhovala,
protože jsme nemohli ten byt vyměnit. Takže jako to nešlo. No my teda s tátou ještě na
poslední chvíli to chtěli měnit, ale …bohužel to nevyšlo.
3) Když maminka a tatínek zemřeli, bylo to jako blesk z čistýho nebe.
(R2) 16-19:
A kdyby se nestalo to, co se stalo, že maminka, že zemřela, tatínek taky no
takže. Škoda no ale, to sem s tím mohla počítat taky. Ale já jsem s tím právě nepočítala a to
bylo jako blesk z čistýho nebe.
(R2) 28-31:
Mně bylo 37 nebo 36 let mně bylo a..hmm..to tenkrát, to maminka byla v
nemocnici, protože měla…hmm…něco…nějakou operaci a nešla..a zkoušela to teda léčit
bylinkama, který nezabíraly, a pak měla ještě spoustu léků jinejch, že jí bylo špatně potom a to,
a …tatínek ten měl infarkt a maminka taky.
(R2) 33-35:
...tatínek v roce 2007 a maminka v roce 2006. Ale bylo to na rozmezí právě
jednoho roku všechno, protože mezi, rozmezí roku 2006 a 2007. To bylo hrozný pro mě.
(R2) 38-40:
…tak to bylo hrozný. Ale naštěstí, potom když jsme volali tu záchranku tak
jako, tatínek zemřel v nemocnici, ale maminka, to jsem musela volat záchranku…
(R2) 42-43:
Já jsem jí volala a vona mě říkala paní, že už je pozdě, že už jí musej jako
odklidit, to bylo strašný.
(R2) 45:
A ještě tam přišel brácha pak. To bylo hrozný.
(R2) 51-55:
…tatínek se mi nemoh věnovat, protože byl v jednom kuse v nemocnici. No
tak pak když odcházel do nemocnice, tak mi, tak já jsem potom, už se mu udělalo blbě a já
nevím, jak to dopadlo, protože von šel jakoby na taxíka dolů a já jsem se ani nedívala, jestli
tam někde neupad nebo to nevím, jak to bylo...
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4) Jsem ráda, že jsem už zvyklá bez rodičů fungovat takhle, jak funguju.
(R2) 24-26:
… jsem ráda, že jsem, že už to není tak čerstvý, že už nebrečím tak často, a
že jsem se tak nějak zvykla bez tý maminky a bez toho táty vlastně fungovat takhle jak funguju
zatím.
5) Rok jsem bydlela sama, zvládala jsem to blbě, nebylo co jíst, z hladu jsem tam jedla kočičí
konzervy. Chodila za mnou pečovatelka, občas brácha a sousedka, ale bylo mi blbý jí říkat o
jídlo. Čekala jsem na tohle chráněný bydlení.
(R2) 48-51:
Ale on mě zařídil pečovatelku, která za mnou chodila a zařizovala mi obědy,
a co to ještě zahrnovalo? Nějaký jídlo teplý a nějaký, abych měla jako vůbec co jíst jako doma.
Protože tam vopravdu nebylo co jíst…
(R2) 56-58:
...on mi ještě zařídil mě ještě tu, pečovatelku, ještě než. Takže jsem ráda, že
tak. Takže já jsem pak rok byla s pečovatelkou a rok jsem čekala na tohle chráněný bydlení.
(R2) 60-61:
To jsem bydlela v našem bytě. To nebyl náš dům, to byl činžák, ale. Protože
majitelka jako, paní majitelka tam byla.
(R2) 63-66:
No, že to jako, že to nebylo naše, ale byla tam paní majitelka. A potom já
když jsem tam byla sama tak jsem to nemohla zaplatit ten nájem, takže ..hmm..to platil ještě
nějak bratr z těch..napřed tatínek to zaplatil všechno, i mě tu pečovatelku, všechno. A pak to
platil nějak brácha.
(R2)70-75:
No rok jsem tam bydlela sama, ale ..ehm..zvládala jsem to, no, právě, že blbě.
Protože tam vlastně nebylo co jíst, byla lednička furt prázdná, takže to bylo něco příšernýho. A
vím, že si pamatuju, že jsem tam dokonce..ehm..z hladu, protože jsem tam měla kocourka,
takovýho malinkýho, takže jsem nějak z hladu tam jedla kočičí konzervy. Ale to už
bylo..(směje se), to už bylo vopravdu příšerný.
(R2) 85-88:
Až potom jsem se zhoršila po smrti rodičů. Že prostě na mě to působilo tak
nějak divně…jako…jako jsem chtěla bejt tady (má na mysli zdejší chráněné bydlení), ale ještě
jsem musela čekat nějakej čas na to, než se to tady uvolní.
(R2) 107-108: No my jsme o ten byt přišli, ale bydlej tam nějaký Vietnamci. Takže ten byt
už jako nikdy nebudeme mít…
(R2) 113-114: Já jsem měla, na sobotu na neděli jsem měla oběd vždycky, ale jako jinak
snídaně a večeře nebyla žádná.
(R2) 116-118: Ten nějak neměl čas, protože vona nějak přišla na svět, myslím, že zrovna
v tý době, Pavlínka, ta starší (neteř). Takže měli strašně spoustu zařizování a neměli čas na to,
ale občas mi tam něco přivez, ale to bylo hned pryč.
(R2) 121-124: Jenom tu pečovatelku jsem měla, bráchu občas jsem tam viděla. Jo jednu
sousedku jsem tam měla, sousedku jsem měla. Ta za mnou chodila taky, ale tý jsem nechtěla
říkat o jídlo, takže to bylo takový blbý no. Ta byla hodně stará paní, tý táhlo na devadesát nebo
na osmdesát.
(R2) 126-131: No ta pečovatelka chodila každej den kromě sobot a nedělí. A jinak jako jsem
se zvládala sama umejt, sama vykoupat, já nevím, ehm..učesat a takovýhle, to jsem zvládala,
ale jako voblíknout se, vyprat si, to jsem si prala. A ještě jsem, ještě jsme kupovali pračku, to
vím, že jsme kupovali pračku novou, a že jsem prala v tý pračce, právě, to byla ta vrchem
plněná pračka, že to, že jsem si tam přepírala věci...
(R2) 136-137: Kočičí konzervy, já už jsem to nemohla, přece že jo, to je hrozný, to člověk
nemůže tohleto dělat.
6) Po smrti rodičů se zhoršily potíže s chozením ven.
(R2) 77: To už jsem měla ty potíže s chozením ven, právě se mi zhoršilo.
(R2) 79: Já jsem je měla i předtím.
(R2) 81-88:
No, měla jsem s tím problémy, ale my jsme s rodičema ještě občas jezdili
někam. Ale to jsem na tom byla dobře, to jsme jezdili do východních Čech, v Krumlově jsme
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byli, pak jsme byli v Liberci, prostě všude jsme jeli po vlastech českejch. Prostě bylo to možný
a to jsem normálně chodila a až potom jsem sem zhoršila po smrti rodičů. Až potom jsem se
zhoršila po smrti rodičů. Že prostě na mě to působilo tak nějak divně…jako…jako jsem chtěla
bejt tady (má na mysli zdejší chráněné bydlení), ale ještě jsem musela čekat nějakej čas na to,
než se to tady uvolní.
(R2) 139-140: No venku, venku hned na rohu byla, byl obchod nákej, s potravinama, ale já
jsem byla tak špatně na tom, že jsem nevyšla ani do toho obchodu.
(R2) 142-144: A dokonce i v baráku jsme měli obchod a to byl, tam měli Vietnamci nějakej
obchod a tam bylo, akorát tam měli nějaký sušenky nebo něco, ale jako teplý jídlo to tam
neměli. Akorát myslím, že vepřovou konzervu nebo něco.
(R2) 150:
No z toho bytu jsem jela sem na bydlení, mě vzal brácha autem.
8) Mám dva domovy, tady na chráněném bydlení a u bratra. Ani jeden nemám jakoby svůj. Já
právě nechci bejt sama.
(R2) 98-99:
No takže vlastně ten domov teďko vlastně já mám tady a ještě ho mám u
bratra, žejo (usmívá se)
(R2) 101-103: Ale jako, když se to tak veme, tak vlastně…hmm…pro mě je nejdůležitější to
tady, protože nejvíc času trávím tady. Vlastně já jsem tady vlastně skoro pořád (směje se),
když se to vezme.
(R2) 105:
7 let. Sedmej rok teďko.
(R2) 146-147: No pak přišel za mnou terapeut tady vocaď z bydlení a říkal, jestli nechci, že
by už bylo dobrý, na čase nastoupit a teda až jsme se domluvili na termínu a pak už jsem byla
tady, v roce 2007.
(R2) 168-171: No já právě jako mám, já mám dva domovy. Ale vlastně jako, takhle, nemám
ani jeden, když se to vezme jakoby, svůj, jakoby co chci říct, víte jak to myslím. Jakože
nemám garsonku nebo nějaký bydlení jako takhle. Ale jako jinak jako dva domovy, ty mám.
(R2) 295:
No, no. Ty lidi no. Já právě nechci bejt právě sama.
(R2) 410-414: Tak ale právě tam to je horší, že ty věci co mám z domova, tak si to musím
vyprat tady, že tam není takhle koupelna. (má na mysli domov u bratra). No ale tak to jsem tam
takhle byla minulej rok a pak o Vánocích a teď bych tam chtěla jet nějak na víkend.
9) Domov mám u bratra, teď jsem tam byla po 7 letech na Vánoce, ale nemůžu u něj být
dlouhodobě. Doma to jsou vlastně ty lidi, který se na Vás těšej.
(R2) 152-154: No a teďkon říkal brácha na Vánoce, že už jsem dlouho tady, že už jsem měla
teďko hodně dlouhou dobu jakoby tu dobu, že by.. No po 7 letech jsem byla doma, jako poprvé
jako u bratra.
(R2) 156-162: No takže, takže se mi tam hrozně moc líbilo, teďko tyhlety Vánoce to bylo
moc hezký tam. No a dokonce když jsem měla takovou krizi, že jsem chtěla jakoby odjet od
nich, že jsem si myslela, že tam jako překážím, že mě tam nechtěj, měla jsem takovej pocit,
nevím. Tak pak Anička (švagrová, jméno změněno) říkala, jsme si se sedly a povídaly jsme si a
vona měla takovou kupu (naznačuje), horu prádla, co potřebovala pozašívat, tak jsme tam měly
takovou (směje se), za dlouhejch zimních večerů jsme tam zašívaly.
(R2) 164-166: Nóó, jak dlouho jsem u nich byla? Tři dny a bylo to fajn no. Bylo to fakt,
jsem byla ráda. Děti tam byly, s dětma jsme kreslili různý vobrázky, bylo to hezký no.
(R2) 280:
Tady a u bráchy, ale tam nemůžu bejt dlouhodobě že jo.
(R2)291-293:
U bráchy ten domov to je zase něco jinýho, ale zase je to tam fajn, že tam
jsou děti hodný. A…ehm…brácha je tam a Anička (švagrová, jméno změněno), takže si
myslím, že to je fajn taky.
(R2) 429-434: … doma máte vlastně, tam máte nějaký jakoby lidi, který se na Vás těšej.
Jako třeba já mám toho bráchu tam. Nebo neteře a Aničku (švagrová, jméno změněno). Ale
třeba tam mám i Jean Jacka, my mu tak říkáme, ale jinak je to bratr Aničky, a jmenuje se David
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(jméno změněno), ale mi mu říkáme Jean Jack. Takže strašně se na ně těším no a tak to dělaj ty
lidi, že je člověk rád vidí a tak no.
10) Domov na chráněném bydlení dělají ty lidi, se kterými si tu můžu popovídat, dívat se na
televizi, o Vánocích péct cukroví, je tu hodnej terapeutickej tým, cítím se tu dobře.
(R2) 285-286: No protože tady je takový bydlení příjemný, můžeme si kdykoliv tady
popovídat s kýmkoliv s kým, koho, s kým se rádi vidíme.
(R2) 288-289: ...potom tady můžu jít ven kdy chci, máme tady terapeuty, který jsou hodný
na nás, no všecko tady je dobrý.
(R2) 295:
No, no. Ty lidi no…
(R2) 305-308: ...to je právě skvělý, že si můžu popovídat třeba s Barborkou (uživatelka
chráněného bydlení, jméno změněno), nebo s někým koho mám ráda a že tady je to..ale až
odejdou tak vůbec nevím s kým si tady budu povídat, protože to bude katastrofa. To nevím, s
kým si tady budu povídat.
(R2) 310-311: Ale tak jsou tady i jiný lidi, který přijdou zase nový, ale to, pak by to bylo
teda smutný, kdyby odešli.
(R2) 313-315: Nóó (souhlasně), lidi odcházej. Tady, tady třeba ta Dita (jiná uživatelka na
CHB, jméno změněno), tady ta, ta, ta už je na tom dobře, tak taky bude odcházet na PSB,
protože už je na tom dobře. Ale holt, já ještě ne, no.
(R2) 381-382: No a to právě jsou, že si myslím, že máme tady hezký vztahy mezi sebou.
(R2) 391-400: Ale jsme tady fajn parta, si myslím. Když mám čas tak si chodím sednout na
chvilku před barák už popovídat. A když chceme tak se díváme na Televarieté nebo nějaký
tyhlety pořady jak jsou, Sama doma – to mám ráda, to je nejlepší pořad. Nebo Vaříme s Bárou
Vyskočilovou, jestli to znáte, no tak o vaření mě to baví. Nebo se díváme někdy na akční filmy
nebo na nějaký ty thrillery, ale já moc ne, právě. Já jdu vždycky nahoru si číst nebo poslouchat
rozhlas, protože něco se tam chtěj koukat, třeba Krev jako čokoláda, a to jsem, to jsem říkala,
že to nechci vidět. (smějeme se) No ale třeba o Vánocích se díváme na pohádky. A slavíme
tady taky, i s terapeutkama, i se peče cukroví.
(R2) 504-507: No že ten domov tady, že to dělá hodně Marcelka (terapeutka CHB, jméno
změněno). Že ta jako tak krásně jako tu, jakoby tady teda nejenom Marcelka, ale terapeutickej
tým, jako všichni. Ale jako opravdu já jsem tady s nima spokojená maximálně…
11) Do budoucna je pro mě nejdůležitější naučit se chodit ven a s tím právě tady potřebuju
pomoct.
(R2) 175-176: Plán do budoucna, tak s prací to nevypadá moc růžově, ale chtěla bych, do
budoucna bych chtěla se naučit to chození...
(R2) 177:
...abych vopravdu jednou se mohla postavit na vlastní nohy.
(R2) 192-194: No tak to chození hlavně ven. Naučit se to teda, protože to je nejdůležitější ze
všeho, protože pak teprv se může přijít na nějak vůbec na nějakej jakoby, jakoby plány nebo
něco takovýho, protože tohle je důležitý si myslím.
(R2) 196-201: No vono totiž vono je taky hudba budoucnosti, než já začnu chodit. Voto je
velká věc. Vona sestřička si myslí, že začneme chodit hned, ale to asi nevím no. Jinak jako
mám v plánu, mám v plánu nákup jeden s bratrem, kterej bych chtěla zvládnout, jet si někam
nakoupit oblečení, protože..ehm..potřebuju nějakou bundu, tepláky, už tady jsou, ty lezou
z toho už možná ne díry, díry ne, ale už je to takový vetchý.
(R2) 207-208: To se když tak zkusím podívat s paní terapeutkou. Tak to mám teď plán, že
bych tam chtěla zajet s bratrem a něco tam nakoupit.
(R2) 300-302: Já jsem si vypsala, kam už chodím, že jsem si zjistila i pracovní dobu, nebo
teda to mě řekla kamarádka tady z bydlení, tady jedný knihovny, tam bych chtěla chodit.
(R2) 486-491: A ona právě terapeutka říkala, že každej člověk potřebuje pomoct s něčím. Že
někdo potřebuje, já nevím, pomoct s úklidem, někdo třeba má nějaký rodinný problémy nebo
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nevím. A já právě mám, že potřebuju pomoct s tím chozením. Ona právě terapeutka mi už
tenkrát říkala, že tohleto je první cíl, kterej bych si měla dát. Jinak bych právě opravdu
zakrněla a nešlo by to, já vím.
(R2) 493-499: A já právě tohleto chci, ale tam je ten zakopanej pes, že to právě není
jednoduchý, přes tu moji nemoc. Protože ta nemoc je vopravdu hrozná. Ono se to těžko
překonává, ale musí se to trošičku, s pomocí někoho zvládat. Je to lepší než ta dobrovolnice,
protože to už jsou lidi, kteří všecko zvládaj, jezděj metrem, ale to je úplně o něčem jiným, to je
nebe a dudy. Protože tohleto já ještě nezvládám, to ještě dlouho bude trvat, jestli vůbec budu
jezdit metrem, to já nevím.
(R2) 511-513: Já mám plánů plno, ale opravdu co bych potřebovala si sehnat, to
nejdůležitější je to oblečení, možná ty boty zase budu potřebovat. Je to pořád něco.
11) Do budoucna vůbec nemám představu, jak to bude s bydlením.
(R2) 208-209: Ale jako do budoucna bydlení vůbec nemám představu, kam bych jako šla.
(R2) 275-277: Že to budem probírat i s terapeutkou. Ale o tom bydlení teda vůbec nemám
představu, protože jako na ulici bejt nemůžu a já si myslím, že snad by, nevím no, jak to
dopadne.
(R2) 468:
Jinak jako já opravdu do budoucna nemám vůbec šajnu co a jak.
(R2) 511:
Ale jako co do budoucna, co bude, to jako těžko říct.
12) Přemýšlela jsem, že bych šla do Krásný Lípy (domov se zvláštním režimem), ale neviděla
bych bráchu, není tam dostupnost.
(R2) 211-218: Vysněný, no já jsem taky přemýšlela, že bych šla mimo Prahu časem, že
bych šla do toho, do tý Krásný Lípy (domov se zvláštním režimem), ale to asi bych musela
splňovat nějaký podmínky, nějaký chození a takovýhle, já fakt nevím. Ale zase bych neviděla
bráchu. No já nevím, zase sestřička mě říkala, že mám bejt, ta z toho KTC říkala, že ta Praha je
výborná, ale já nevím. Zase je fakt, že je tu dostupnost všech, zase je tady MHD, je tady
všecko, ale vopravdu si nedovedu představit, nevím, vopravdu nevím. Asi mám představu, že
bych chtěla nějak do tý Krásný Lípy časem nebo někam.
13) Původně jsem chtěla do domova důchodců v Praze, ale paní doktorka říkala, že jsem
ještě mladá.
(R2) 220-225: …já jsem chtěla do domova důchodců původně v Praze. A mě paní doktorka
říkala, že o tom nechce slyšet, že jsem ještě mladá. Takže neuvažujeme vůbec o bydlení
takovýmhle, což je chyba, protože to bych měla nějak uvažovat o tom bydlení, kde bych chtěla
jako na stáří bejt. Proto právě jsem Vám říkala, že tady, že si chci i, jakože bych chtěla spořit
na stáří něco si ušetřit.
(R2) 230-231: No asi říkala, že je brzo, ale tam choděj lidi, který jsou ještě mladší než já,
tak já nevím no.
14) Zatím jsem na chráněném bydlení, protože mám co vylepšovat. Terapeutka se mnou
chodí po doktorech, jsem ráda, že to takhle zvládáme, dva roky to vůbec nešlo, brácha mi
vozil léky. Mám tady střechu nad hlavou, soukromí, naučila jsem se tady vařit a spoustu věcí,
zjistila jsem, že jsem dobrá na úklid.
(R2) 234-238: …jako vůbec nevím (usmívá se) jak to bude dál. Protože mě zatím říkala
terapeutka, že zatím ještě má se mnou co jakoby vylepšovat. Takže ještě zůstávám tady,
ale,…jak to bude do dvou let, během dvou let se strašně moc věcí změní a je možný, že tady
třeba nebudu, tak uvidím no.
(R2) 275-277: Že to budem probírat i s terapeutkou. Ale o tom bydlení teda vůbec nemám
představu, protože jako na ulici bejt nemůžu a já si myslím, že snad by, nevím no, jak to
dopadne.
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(R2) 470-473: No že mám střechu nad hlavou, že nemusím bejt venku no. A taky v tom, že
se tady člověk hodně naučil. Protože já když jsem sem přišla, tak jsem neuměla ani míchaný
vajíčka udělat a teď už normálně vařím. Akorát teda některý omáčky neumím, nezvládám.
(R2) 475-478: Naučila jsem se tu vařit a spoustu věcí. S dobrovolnicí jsme se vídala, že
jsme malovaly, že za mnou chodila. Takže malování a pak taky s tím úklidem, že jsem tady
zjistila, že docela jsem dobrá na ten úklid, že to mi jde. To jako neříkám, že bych se nějak
chtěla chlubit, ale..
(R2) 480-481: Tak mě to baví to uklízení. Ale třeba dole mi dělaly problémy ty záchody
uklízet, ale teď už to zvládám dobře to uklidit.
(R2) 481-482: No právě tady je to dobrý, že mám vlastní záchod tady na pokoji.
(R2) 482-485: No a máme hrozně hodnou terapeutku, která se mnou chodí, i po doktorech
chodíme spolu. Jsem ráda, že to takhle zvládáme. No a ze začátku to vůbec nešlo asi dva roky,
mě vždycky brácha musel dovážet léky a nakoupit a tak.
(R2) 488-491: A já právě mám, že potřebuju pomoct s tím chozením. Ona právě terapeutka
mi už tenkrát říkala, že tohleto je první cíl, kterej bych si měla dát. Jinak bych právě opravdu
zakrněla a nešlo by to, já vím.
15) Vlastní bydlení bych ze začátku nezvládala a taky bych na to asi neměla peníze. Brácha
říkal, že bych si časem mohla pořídit nějaký bydlení.
(R2) 240-242: To by byla katastrofa. Já bych to nezvládala ze začátku. Já bych na to neměla
ale finance, peníze. No možná něco našetřenýho mám, ale jako, by to bylo asi málo a
nezaplatila bych…
(R2) 249:
No sama právě ne, já jsem myslela s někým tady z chráněnýho.
(R2) 267-268: No s bráchou, on říkal, že časem bych si mohla pořídit, z těch co mám
nauspořený , nějaký bydlení, ale zatím to není vůbec, není vůbec jako co…
(R2) 270-273: No je to aktuální. Ale není to, jak bych to řekla, no není to..(přemýšlí), není
to vůbec možný finančně, zatím na to ještě nemám. Když já právě potřebuju si promluvit s
bratrem kvůli tomu spoření, o tom penzijním připojištění.
16) Ráda bych zkusila bydlet na PSB s někým z chráněnýho bydlení bych ráda, ale
nezvládala bych to, vlastně to není pro mě.
(R2) 242-243: ...no pro mě je to prostě problém, i třeba s tím podporovaným bydlením…
(R2) 245-247: No to zatím to, to je takový divný..jako, to nevím, jak bych zvládla. To bych
se tam pohádala s někým, třeba..(směje se), nebo nevím, jaký by to bylo, třeba ne.
(R2) 249:
No sama právě ne, já jsem myslela s někým tady z chráněnýho.
(R2) 251-254: No to bych ráda. Jenomže mě třeba nabízí tady Helenka (jiná uživatelka
chráněného bydlení, jméno změněno) nějakej byt, to teda nenabízela mě, ale říkala, že by
někoho slušnýho tam chtěla k sobě, že bude mít byt někde, nevím kde. Ale jako jsem si říkala,
že ne, že to by asi pro mě nebylo.
(R2) 256-257: No já jako nejsem schopná absolutně se o sebe postarat a vona by se ještě
musela o mě starat a to by nešlo.
(R2)260-265:
No to jo, ale jako vůbec jako by to nepřipadalo v úvahu prostě pro mě. No já
nevím, já si myslím, že bych to nezvládala jako prostě tam to chození ven a takovýhle. No
zatím to PSB (myšlena sociální služba podpora samostatného bydlení), nevím no. No kdyby mi
někdo zařídil to, že by tam chodili, že by mi někdo chodil na nákupy ze začátku, ale asi na
dlouho by to nebylo, právě těžký..Samostatný bydlení by se z toho důchodu asi nedalo
utáhnout.
17) Časem bych si chtěla najít nějakýho přítele, že by mě třeba naučil chodit ven.
(R2) 297-298: Časem bysem chtěla najít nějakýho přítele, ale nevím vůbec, kde bych ho
našla.
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(R2) 530-536: No anebo časem, že bych si našla nějakýho přítele, třeba na inzerát, tak to
jsou mý plány, ale jak to bude. No já taky, já už mu nemůžu dát dítě, protože to by dopadlo
katastrofálně. No ale nějakej přítel, ke kterýmu bych se hodila, a on ke mně, a že bysme spolu i
chodili a on by mě naučil třeba i chodit ven. Nevím no, zatím chodím s tou sestřičkou, ale
přítele by to možná že chtělo, protože sama už jsem hodně dlouho teda. Ještě když jsem byla s
rodičema, jsem byla sama.
(R2) 537-539: Jsem měla sice přítele, ale to bylo tak, on mě se mnou se kamarádil a chodil
se mnou a říkal, že za rok se vezmeme, a že za mnou přijede, a ať na něj za rok počkám. A za
rok přijel a ukazoval mi fotky ze svatby.
(R2) 545-549: No tak prostě nějakýho přítele mít by bylo dobrý. Ale to je ještě ve hvězdách
všecko. Jako plány mám, ale jako jít si za tím to už je pak něco jinýho, to už je horší. Já jako
nejsem zvyklá někoho balit sama, protože to je takový blbý mi to připadá, nevím no, ale tak
možná přes ten inzerát. Uvidím ještě no.
17) Doma vytvářím, když tady do toho něco dávám. Když vařím, uklízím a třeba řeknu tomu
druhýmu, že je tu nepořádek, aby to uklidil, nebo když mě požádá nebo mě to štve, tak to
udělám. V mém pokoji je pro mě důležitý, aby to tady bylo hezký.
(R2) 318-320: No tak jako se snažím uklízet, aby to bylo čistý tady všecko, aby to bylo
čisťoučký. To znamená prát, uklízet, vařit, nějaký takový ty...nevím, já se tady cejtím né, že by
mi to tady patřilo, ale cejtím se tady dobře.
(R2) 322-323: No jak říkám, vařím, uklízím. Nechodím teda na ty nákupy ještě jo, to
nezvládám, ale vaření a uklízení to mě baví.
(R2) 326-327: No mám, tady je to příjemný a tady je důležitý to, aby to tady bylo hezký no.
(R2) 384-388: No právě, že tady do toho člověk dává. A že třeba když je tady nějaký
nepořádek tak že to řekneme tomu druhýmu, ten to buďto uklidí nebo ne. Anebo prostě to
děláme tak, že mě třeba někdo požádá nebo že mě už to taky štve, že utěrky a ručníky jsou
pořád špinavý. A tak jsem to dala do pračky a vyprala jsem to, i když to teda nebylo moje,
žejo, ale tak jsem to vyprala.
(R2) 390-391: A jinak si tady zvládám vyprat ložní všecko, i oblečení i prádlo. Všecko si
tady zvládám.
18) Můj kus domova si nosím v hlavě jako vzpomínky a taky to jsou takový moje poklady v
krabici, třeba slon od maminky. A pak tady mám Vikinku (křeček), na kterou koukám přes
klec.
(R2) 327:
A já právě mám tady třeba různý takový věci, třeba co jsem dostala od...
(R2) 330-331: Tadyto v tý krabici to jsou moje takový poklady. Tohleto je dědeček s
babičkou (ukazuje černobílou fotografii v rámečku), to už je hodně starý..
(R2) 333-334: A tajhlec mám, to jsem právě, jak jsem se narodila v tom Kolíně (ukazuje
další fotku, kde je na fotce s prarodiči; město změněno)
(R2) 339-343: No a tadyhlecto, to jsou papíráky, který se urodily, takovýhle vořechy velký,
to mi poslala paní, no..voni jsou už takový nakřápnutý no. Ale to jsou papíráky, no mám tři
voříšky jako pro Popelku (směje se). A je to prostě pro štěstí jsem si to nechala, protože mi to
poslala paní z toho Kolína (město změněno), že se urodily tam takovýhle papíráky, takovýhle
voříšky no.
(R2) 345-346: No píšeme si. Teda já jsem jí nepsala, ale ona mi vobčas píše a volá a já jí
taky volám.
(R2) 348-349: Tam jsme jezdili za babičkou a za dědečkem. To bylo moje dětství, to byl
dědeček a to byla babička.
(R2) 351:
No pak tady mám od maminky takovýho slona pro štěstí.
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(R2) 354-356: A pak tady mám, to jsme dělaly s dobrovolnicí, tyhlety kamínky. No a
tohleto mám vod lidí, já jsem něco, já jsem možná něco povyhazovala, ale mám tady
korespondenci od kamarádky, která mi teďko psala k Velikonocům.
(R2) 360-365: No ta teďkon volala, jestli může přijít a já jsem zrovna něco měla. Ale jednou
za rok se vidíme, my se známe od dětství právě z toho Kolína (město změněno). No takže mám
takhle odtamtud pohled od kamarádky a od maminky slona a tohleto mám ještě od jiný paní z
Kolína (háčkovaný zvoneček; město změněno). No a občas tady do toho koukám, že si to
někdy rozložím. Ale je to lepší, když to mám takhle po hromádce.
(R2) 367-368: No to jsem Vám právě chtěla ukázat, že to je takovej můj kus domova. No a
taky tady mám Vikinku (ukazuje křečka na stolku).
(R2) 381:
Tak právě je to fajn. Že se na Vikinku koukám aspoň přes tu klec.
(R2) 407:
No to si nosím v hlavě, kus domova.
(R2) 409-410: No já nevím, tak ještě já právě když jdu domů, tak si nesu vždycky hrozně
moc tašek. Tašky s sebou, ještě batůžek, no strašně moc věcí.
(R2) 417-421: No ale beru si s sebou hodně tašek, já totiž, i když cestuju jen tak, když jedu
k doktorovi, tak taky si s sebou beru batůžek nebo nějakou tašku. A tam právě mám pití,
doklady, peníze, všecko, co člověk potřebuje, nějaký čtení na cestu no a taky si beru toho
slonečka, jak jsem Vám ukazovala, že někdy si ho beru taky.
(R2) 423:
No říká se to a je vod maminky právě.
19) Na chráněném bydlení to je o disciplíně, pomáhají mi tu, nemám tady ty nejbližší, ale
mám tady kamarády.
(R2) 434-439: No a tady zase je to jiný v tom, že je to takový víc o trošku…ehm…jak bych
to řekla, poslušnosti..nebo to je blbý slovo, ale takový trochu víc přísnější, jako malinko. Třeba
tady sice je to krásný, ale třeba v tý léčebně je to daleko víc přísný. Ale jako je to velkej rozdíl
domov, kde je člověk doma. Jinde je to víc ne o poslušnosti, já jsem to řekla blbě, ale je to spíš
o disciplíně, že je to disciplína víc.
(R2) 441-443: No, ale zas ne nijak moc. Jako tady jsou, že třeba kdybych začla kouřit tady
na pokoji, tak to nejde. Ale že doma se může. Teda já nekouřím jo, ale dávám příklad. Ale
jinak je to rozdíl velkej, že tam vlastně máte ty nejbližší.
(R2) 445-446: Tady člověk nemá, ale zas tady má kamarády nebo takhle, že si může s
někým popovídat.
(R2) 448-451: …tady máme vyvěšený řád (ukazuje na dveře), tak tady je právě, že když by
se něco stalo, tak co máme dělat. Tady je dobrý, že kdyby třeba s klíčem, tak je tady číslo na
zámečníka nebo třeba havárie, když by byla, tak je to tady důležitý. No že todleto doma
nemáme. No tady je to moc hezký.
(R2) 453-454: No trošku mě vadí, malinko, že jsem každej chodí, třeba z jinýho zase
bydlení, že jsou zvědavý,jak vypadá jednolůžák, a chodí většinou na můj pokoj.
(R2) 456:
Už jednou jsem to odmítla a terapeutka říkala, že jsem udělala dobře.
(R2) 458-462: No dá se to odmítnout. Takže to bydlení tady je taky vlastně taky takový
domácí, ale někdy je to takový přísný. Nemyslím konkrétně tady, ale třeba někde, v tý léčebně
asi si myslím. Tam není volno, tam byli přísný, si pamatuju, že jsem byla pod práškama, těžko
mi bylo a musela jsem vytírat rajóny, takže to bylo šílený.
(R2) 464-466: Taky jsou, ale ne takový. Teď třeba budeme mít každej přiřazenýho patrona,
kterej nám bude pomáhat s úklidama. Protože já budu potřebovat tady s tím oknem, umejt,
sundat záclonu a tak.
(R2) 507-509: ...a vopravdu mi tady pomáhaj. Že oni řeknou třeba, no chcete pomoct s
vařením? A je tady jedna paní, která mě pomohla, taky terapeutka, která mě učí vařit a tak.
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20) Domov je vlastně jenom jeden, že chráněné bydlení je přestupný místo k domovu. Domov
je to u bratra, ale u bráchy bych dlouho taky bydlet nemohla. Nemám teď konkrétní místo,
kde bych mohla bydlet delší dobu, ale chtěla bych tam mít toho bráchu někde, třeba najít tam
pronájem poblíž.
(R2) 519-521: Mě teda ještě vlastně napadá, že ten domov je vlastně jenom jeden, ale že
tady to bydlení je jako vlastně taky takový přestupný místo k tomu domovu, tak tak bych to
řekla.
(R2) 525:
Že tohle je vlastně přestupný místo k tomu domovu.
(R2) 527-536: No u bratra, ale jakože vlastně není. Nebo teda je, ale není teď konkrétní
místo, kde bych mohla bydlet na dlouhou dobu. Protože to víte, že u něj nemůžu bydlet u něj
dva roky. No jedině někde poblíž se třeba zeptat jestli tam není nějakej pronájem, prostě mít
tam toho bráchu někde. No anebo časem, že bych si našla nějakýho přítele, třeba na inzerát, tak
to jsou mý plány, ale jak to bude. No já taky, já už mu nemůžu dát dítě, protože to by dopadlo
katastrofálně. No ale nějakej přítel, ke kterýmu bych se hodila, a on ke mně, a že bysme spolu i
chodili a on by mě naučil třeba i chodit ven. Nevím no, zatím chodím s tou sestřičkou, ale
přítele by to možná že chtělo, protože sama už jsem hodně dlouho teda. Ještě když jsem byla s
rodičema, jsem byla sama.
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Příloha č. 7: Významové kategorie R3
1) Doma je můj původní domov s rodičema, se ségrama. Domov vnímám jako společenství
lidí a místo, kterým je pro mě ten byt a to město, kde jsem vyrostl, kde jsem každého znal.
(R3) 4-6:
Tak jako první, když se řekne doma, tak se mi vybaví, jako ten můj původní
domov, jakoby s rodičema, se ségrama a ten původní domov v Loukově (místo změněno). A to
byl takovej asi nejzákladnější domov…
(R3) 13-18:
No tak já jsem vlastně, až do svejch dvaceti let, jsem bydlel jako normálně u
rodičů s tím, že ségry bydlely vlastně poblíž, takže ten domov vnímám jako spíš takový
společenství těch lidí. S tím, že to místo pro mě bylo taky důležitý, protože jsem tam prostě
vyrost, jako to město a to jeho okolí, to bylo taky takovej jako širší domov. A ten byt jsem znal
vlastně od malička, nikdy jsem se vlastně nestěhoval do tý doby, takže to…ehm…byl pro mě
takovej domov.
(R3) 54-56:
A jako v průběhu těch osmi let, co jsem byl se ženou, tak to jsem jezdil jako
výjimečně domů, to jsem jezdil třeba jednou za půl roku nebo tak. To ten kontakt se trošku
přerušil a teď co jsem zase sám tak…
(R3) 85-86:
…polovinu týdne jsem u rodičů nebo u mamky, protože taťka umřel.
(R3) 88-94:
No 2009, už je to nějaká chvíle no. Takže tím se ten domov jakoby oslabil,
protože najednou tam jakoby jedna polovina lidí jakoby, která tvořila ten domov, když
nepočítám ten prostor, tak jako zmizela. Ale o to víc já jsem se tam potom snažil jezdit, aby
mamka nebyla sama a to, takže, tím se to vlastně celý jakoby upevnilo. A teď vlastně jak
pracuju na poloviční úvazek, tak vlastně půlku tejdne jsem s mamkou, se ségrama případně a
půlku tejdne jsem tady, ale i tak si hodně voláme a jsme pořád jako v kontaktu.
(R3) 103-109: No ségry jsou poměrně starší, takže poměrně brzo založily svoje vlastní
rodiny, takže tam já, mě bylo..(přemýšlí), sedm když jako odešla ta starší ségra a deset, když
odešla ta mladší, takže já jsem pak vlastně vyrůstal víceméně jako takovej jedináček podivnej,
protože ségry už byly pryč, ale byly jsme v kontaktu, protože ta starší ségra bydlí ve stejným
městě, takže se jako navštěvujeme. Takže když říkám, že jedu domů, tak jedu vlastně i za
ségrama a za jejich dětma, takže jsme taková širší rodina, že je nás takových deset.
(R3) 125-126: …tam u nás je pár obyvatel a znám tam každýho v ulici, trefíte jako, vůbec o
tom nemusím přemejšlet.
(R3) 130-133: No tak určitě, lidi ze školy, z práce, no ještě já jsem to měl ještě rozložený, že
jakoby jsem studoval ve vedlejším městě, asi 20 kilometrů, tam jsem znal ty lidi, i to město, že
taky bylo malý, takže jako další prostor, kterej jste schopná jakoby obsáhnout.
(R3) 145-157: doma to bylo takový, že jako…ehm…se ty lidi seznamovali nějak tak jako
snáž, že prostě každýho znáte, i třeba když je nějaká akce u nás, tak jakoby skoro všichni, kdo
maj nějakej ten zájem o nějakou kulturu jako obecně, tak jdou jako prakticky na všechno jo, že
vlastně od divadla, po nějaký čtení v knihovně, až po nějakej rockovej koncert, vždycky tam
potkáte podobný lidi a snáž se s nima seznámíš, protože je vídáš a potkáváš je na ulici. Jo
někoho potkat u nás je jednodušší, než někoho potkat v Praze. Takže ten domov jako vytváří i
to město nebo i ty přilehlý města, kde jsem jako pracoval jako v jednom jako vedlejším
městečku, tak tam jsem rok pracoval a navázal jsem tam nějaký kontakty, protože jsem
pracoval v čajovně a zase ty lidi jako když přišli do tý čajovny, tak se se mnou normálně bavili,
jako i s obsluhou, zvali mě na nějaký akce a tak, tady jako s obsluhou taky asi když je pak
někdo štamgast, tak jako se spolu bavěj nebo to, ale přijde mi to, že míň no.
(R3) 604:
Ale ten domov v tý plnosti jsou třeba i ty lidi.
(R3) 607:
A pro mě domov jsou jako ty lidi.
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2) Domovem pro mě bylo také osm let, které jsem strávil se ženou v Berouně. Byli jsme
rodina, akorát děti jsme neměli, i kvůli mé nemoci.
(R3) 7-9:
A ještě když se řekne domov, tak pak se mi vybaví těch osm let, co jsem
strávil se svojí ženou v Berouně (místo změněno) jakoby, tak to byl taky domov, no.
(R3) 33-36:
No oženil jsem se asi až za 4 nebo 5 let, ale byli jsme spolu, po těch pěti
letech jsem se oženil a bydleli jsme vlastně v takovým baráčku kousek za Prahou, v Berouně
(místo změněno), takže tam to byl taky jako takovej domov no.
(R3) 38-40:
To byl dům jejích rodičů, takže i s rodičema. Což trošku občas skřípalo, ale
ne nějak dramaticky. Měli jsme psa, takže to byla taková jako rodinka. Akorát ty děti nevyšly,
no…
(R3) 42-46:
Děti jsme nějak prostě neměly no, žena nějak furt se necejtila připravená.
Nevím, jestli to bylo jako mnou a trochu i tou nemocí, že jako se necejtila úplně tak jako jistá,
že vlastně nikdy nevěděla, kdy jako skončím někde v léčebně nebo to. A nebyla si prostě jistá,
jestli jako tu stabilní budoucnost jsem jako schopnej zajistit tý rodině no.
(R3) 48-50:
Ještě ona měla z domova jako takovej hodně ten model, že ten muž je ten, že
se stará jako o ty finanční věci, přináší ty peníze a zabezpečuje tu rodinu a to ve mně jako asi
úplně jako moc necejtila no. Takže děti jsme neměli no.
(R3) 112-115: …to původně vzniklo jako taková studentská láska, pak jsme spolu začli
bydlet, pak jsme se i vzali a ňák jako jsem vzal za svý jakoby ten prostor, jakoby tu vesnici za
Prahou. A to mi jako v podstatě vyhovovalo…
(R3) 161-163: No že tam ten prostor jsem byl schopnej tak jako pojmout, procházky na
kole, na bruslích, se psem, takže tam jsem se cejtil jako hodně bezpečně, že tam jsem byl od tý
Prahy jako oddělenej no.
(R3) 167:
Ale s tou ženou, tam to byl fakt jako les, nebo podél řeky se dalo jít a jako..
(R3) 188-190: ten domov, to šlo právě docela rychle, že právě jak jsem říkal předtím, že
nějakou dobu se to buduje nebo to, tak tam to šlo právě pro mě docela rychle.
(R3) 192-197: Protože jsem se tam prostě cejtil dobře, tu ženu jsem měl jako hodně rád a
bylo to jakoby oboustranný minimálně, než se to začlo třeba poslední dva roky nějak jako
komplikovat..ehm..takže jsme byli spolu jakoby spokojený a šťastný, takže..ehm…jsme
podnikali různě i věci společně, nějaký jakoby výlety a tak no a bylo to jako super no. A tím,
že právě i to prostředí pro mě bylo příznivý, tak to celkově celý dohromady.
3) Potom (na koleji, s přítelkyní, v klášteře) to bylo spíš takový bydlení. V každém bydlení si
člověk podle mýho názoru musí jakoby udělat kousíček toho domova, aby tam vůbec moh
bejt. Ten kousíček pro mě byla parta, volnej čas s nima, sžití se s tím prostorem a moje knihy.
(R3) 7:
…protože pak už to bylo takový spíš jako pobývání.
(R3) 9-10:
A jinak to byly spíš takový spíš takový bydlení no.
(R3) 20-28:
…v těch dvaceti jsem odešel jakoby na kolej. Na koleji jsem bydlel, asi 2,5
roku, možná 3 roky, s tím, že jsem jezdil poměrně často, minimálně ze začátku jako v tom
prváku jsem jezdil fakt jako skoro na každej víkend domů. Pak se to trošku jako rozvolňovalo,
ale furt jsem jako jezdil domů a furt jako málokdo asi má kolej jako domov. Ale já jsem tam
byl jako hodně jako spokojenej, protože tam byla skvělá parta, bylo to v Neratovicích (místo
změněno), v takovým lese a bylo to hodně příjemný a byl to takovej příjemnej přechod mezi
tou Prahou a tím malým městem, kde jsem vyrůstal, takže to nebyl tak ostrej kontrast.
(R3) 52-53:
No a pak vlastně jsem se už tak stěhoval po různejch takovejch
pronájmech…
(R3) 56-61:
...nebo pak ještě jsem měl jednu přítelkyni, se kterou jsme taky bydleli, ale to
byl takovej, to nevím jestli bych označil úplně za domov, to byl spíš takovej
jako….ehm…domov..(přemýšlí)..No asi bych to neoznačil za domov. To bylo takový, že jsme
spolu bydleli, já jsem jí měl celkem rád, ale bylo to takový jako, ona byla poměrně mladá a
bylo to takový jako ještě jakoby studentský no.
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(R3) 63-68:
No musí to jako nějakou trochu dobu jako trvat, nějakou dobu se to jakoby
vyvíjí z nějakýho jako chození, přes nějaký společný bydlení, až k něčemu, co se dá označit za
to, že vytvoříte jako domov s někým. No a to mi tam jako chybělo. Vono to netrvalo nějak
extra dlouhou dobu, asi dva roky a za tu dobu prostě…ehm to nepřerostlo do tý fázi, že bych
moh říct jako, s touhle osobou jako vytvářím domov no jako nebo jako rodinu nebo…
(R3) 70-72:
Bylo to spíš takový jako chození, s tím, že jsme spolu jako chvíli bydleli,
ale…(přemýšlí), bylo to pořád takový, že jako, ona se cítila spíš doma s tou svojí původní
rodinou.
(R3) 74-79:
A já jsem se zase jako v tu chvíli asi necejtil doma moc nikde no,
protože…ehm…jakoby do Loukova (místo změněno) k rodičům jsem moc nejezdil a bylo to
jak jsem říkal, už takový jako rozvolněný..no…ehm…a ten novej domov jsem jako
nevybudoval, takže….ehm…spíš….ehm…tou dobou žil jako ve vzpomínkách na ten domov
s tou ženou a vlastně jsem tak jako znovu vytvářel ten domov jakoby s těma rodičema no.
(R3) 176-180: … zavolal jsem svýmu tehdejšímu šéfovi, protože sem pracoval, že tam měli
možnosti ubytování, tak jsem mu zavolal, jestli bych tam moh nějakou chvíli jakoby bydlet
s nima, tak to vyšlo, no tak jsem prostě ze dne na den odešel jenom s pinglem a bydlel jsem půl
roku v klášteře.
(R3) 284-287: No tam jsem platil takovej poměrně malej poplatek, oni tam měli, že kromě
toho, že tam bydleli ty řeholníci, tak ještě měli takový jako, no né přímo křídlo, ale takový jako
oddělení, pár pokojů jako pro návštěvy, tak na jednom tom pokoji jsem bydlel.
(R3) 289-295: A to bylo jako zajímavý no. No jako v tom, že jsem měl docela kliku, že jsem
zrovna pracoval na takovýmhle místě, že jsem neskončil na ulici, protože to v každý práci není,
že vás můžou ubytovat. A já pak jako tady v těch situacích byla ta, že jsme se dohodli, že
budem od sebe, tak já pak jako nejednám nějak jako extra racionálně, že si umím představit, že
bych jako odešel, i když bych neměl kam jít. A pak než člověk najde nějakej pronájem, tak to
chvíli trvá a bylo by to asi jako komplikovaný.
(R3) 602-607: …v každým bydlení si člověk podle mýho názoru musí jakoby udělat
kousíček toho domova, aby tam vůbec moh bejt. A to bydlení je takový jako, to třeba jako pro
mě byla ta kolej nebo..ehm…když jsem bydlel v tom klášteře toho půl roku, tak to je jako
bydlení, že člověk má kde přespat, může tam jako bejt, ale není to domov.
(R3) 614-621: No tak jeden ten rozměr to má v těch lidech, že i na tý koleji byli
spolubydlící, který mi byli třeba blízký a moh jsem říct, s těmahletěma lidma je mi dobře a
trávím s nima třeba i volnej čas, a ty lidi tvoří část toho ten kousek toho domova. A pak je to
ten prostor jako takovej, že ho musíte do sebe trošku vstřebat, nějak ho přijmout za svý, nějak
se s ním jako sžít a říct si třeba tady v tom místě se třeba cejtím dobře. Což třeba na tý koleji
bylo taky, že to bylo v lese, za Prahou. A pak ten byt, že tam máte věci, který připomínaj
domov nebo vytvářej, třeba ty knížky, který vozím taky s sebou.
4) Teď, co jsem sám, jsem takovej dvojdomovec, žiju u mamky a v bytě na Smíchově, kde
mám svůj prostor, soukromí, nezávislost.
(R3) 53-54:
…až teď posledních 5 let jsem na tom Smíchově (místo změněno) a to je
takovej…
(R3) 81-86:
No a co jsem sám, tak to je nějakou dobu už. A vlastně asi 5 let bydlím teď
v tom bytě, jakoby na Smíchově (místo změněno) a…ehm…to teď říkám, že jsem takovej
jako dvojdomovec, jako jsou lidi bezdomovci, tak já jsem jako dvojdomovec, protože prostě
polovinu tejdne bydlím nebo žiju na tom Smíchově (místo změněno) a polovinu týdne jsem u
rodičů nebo u mamky, protože taťka umřel.
(R3) 93-94:
…vlastně půlku tejdne jsem s mamkou, se ségrama případně, a půlku tejdne
jsem tady…
(R3) 96-101:
Takže teďkons..(přemýšlí)…když říkám doma, tak většinou myslím jakoby u
mamky. Ale zase někdy když jsem u mamky, tak řeknu, že jedu domů, a myslím tím to tady,
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takže je to vlastně dvojkolejní a funguje to takhle no. Akorát, že tady jak jsem sám, tak tam
chybí takovej ten sociální rozměr toho domova, protože tam není žádná další osoba, takže je to
takový složitější v tomhle no.
(R3) 609-611: Třeba tady ten byt to má možná blíž k tomu bydlení, že jakoby kdybych se
měl rozhodnout a říct, kde jsem doma, tak doma jako je spíš v tom kraji u mamky. Ale jako
taky doma je to taky.
(R3) 624-631: No doma je to tady, protože tady je to čistě jako můj prostor, že to tam mám
úplně jakoby po svým zařízený, je to můj prostor, moje věci a jakoby takový to moje soukromí,
že jakoby třeba u tý mamky, tam jsou ty lidi, ale ten prostor jako takovej, ten byt jako, já tam
třeba nemám pokoj svůj, jsem tam tak jako různě rozprostřenej po obýváku, ložnici a je to
takový že jako…ehm..pro mě ideální by bylo, kdyby ta místnost, co mám tady se přenesla do
jednoho toho pokoje co je u mámy a potom by to byl úplnej domov. Takhle je to jakoby
rozdělený do dvou míst.
(R3) 633:
taky soukromí, a nějaký jakoby nezávislosti.
5) Prahu jsem nikdy nezval za svý, bere mi energii tou anonymitou, neobsáhnu ten prostor,
není to tu pro mě tak bezpečný.
(R3) 115-118: …protože já nikdy jsem tu Prahu nevzal úplně za svý, protože nějaký ty lidi
jak přijdou z regionu, tak jsou nadšený a začnou využívat ty možnosti. Tak já ty možnosti taky
využívám, ale bere mi to dost energie jako bejt v Praze.
(R3) 120-128: No takovou tou jako anonymitou, jak jako nikoho neznám a všude, moc se
tady nechodí pěšky, já třeba jako jsem byl zvyklej chodit pěšky nebo do vedlejších měst jet na
kole. To tady úplně chybí, každej blbej kousek jedu tramvají narvanou nebo metrem a spousta
lidí a spousta jako, už jenom to jak si musíš pamatovat ty cesty, já se třeba ve městě úplně jako
dobře neorientuju a tam u nás je pár obyvatel a znám tam každýho v ulici, trefíš jako, vůbec o
tom nemusím přemejšlet. Tady, když jsem jel třeba prvně do práce, tak sem musel sednout
k mapě, nastudovat mapu, prostě není to tak, že jdeš a jedeš nebo jdeš jako u nás, takže tím no.
(R3) 133-137: To Prahu jakoby nikdy neobsáhnete celou, ani jako já bydlím pět let v tý
čtvrti a stejně tam jako neznám, znám jako lidi z baráku, ale že bych měl nějaký přátele. Teda
mám pár přátel v Praze, ale ty vznikli spíš jako né...ehm…jakoby že byste se s nima seznámila
v tom prostoru, ale seznámila se s nima v práci nebo ve škole jako spíš takhle.
(R3) 139-143: No ty lidi se tak jako nebaví, nebo mě to tak přijde, že jako, že by jen tak na
zastávce jste se dala s někým do řeči, to jako skoro jsem snad jako, já nevím, jestli jsem to
zažil někdy, že by se s váma někdo dal takhle do řeči. Většinou když potřebuje nějaký peníze
nebo cigarety, ale že by jen tak někdo s váma vešel v kontakt, to se mi moc nestalo.
(R3) 150-151: Jo někoho potkat u nás je jednodušší, než někoho potkat v Praze.
(R3)165-166: No v tý Praze to pro mě tak bezpečný není no, že když bych se chtěl jít někam
projít, tak můžu jít tak akorát do parku, že je možnost se tam projít no.
(R3) 185:
…a vod toho roku 2000 jako bydlím v Praze.
6) Mám v Praze pár přátel, znám lidi z baráku.
(R3)134-137:
…znám jako lidi z baráku, ale že bych měl nějaký přátele. Teda mám pár
přátel v Praze, ale ty vznikli spíš jako né...ehm…jakoby že byste se s nima seznámila v tom
prostoru, ale seznámila se s nima v práci nebo ve škole jako spíš takhle.
(R3) 171-173: Já už teď teda paradoxně, já nevím, jak dlouho jsem tady v Praze, třeba 14
let, tak za tu dobu už mám třeba přátele spíš tady, že jsem ztratil ty vazby tam u nás v kraji a i
přátele mám spíš tady…
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7) Vážně uvažuju o tom, že až dostuduju, tak se vrátím do našeho kraje. Pronajal bych si
garsonku, nebo bydlel s mamkou. Jsem připravenej se o ni postarat, byli při mně, když jsem
byl nemocnej, chtěl bych jim to vrátit.
(R3) 172-177: …že jsem ztratil ty vazby tam u nás v kraji a i přátele mám spíš tady, takže
kdybych se nějak případně vracel, o čemž teda taky uvažuju…ehm...tak asi bych musel tam zas
jako buď nějak složitě ty vazby obnovovat, nebo navázat nový, ale já si myslím, že by to stálo
za to, že by to nebyl takovej problém, že vždycky do tý Prahy může člověk zajet za těma
kamarádama na nějakou akci nebo to.
(R3) 179-182: …tím, že jsem odešel do tý Prahy a obecně, když jsem odešel na školu, tak
už jsem v tý Praze zůstal, tak víceméně ty kamarádi nebo kamarádky v tý vesnici nebo v tom
okolí taky buď někam odešli, třeba i do zahraničí nebo tak nebo jsem na ně tak nějak ztratil
kontakt tak trochu no.
(R3) 427-430: …teď jak bydlím, tak tam můžu být, jak dlouho budu chtít. Je to tam
příjemný bydlení a není to nějak vysloveně časově omezený. Ale ty moje plány jsou takový, že
já jako dost vážně uvažuju o tom, že…až dostuduju, tak že se vrátím jakoby zpátky do našeho
kraje.
(R3) 432-436: …buď bych bydlel s mamkou, nebo bych si pronajal nějakou garsonku někde
tam ve vesnici poblíž u nás. Ale asi bych klidně i bydlel s tou mamkou, protože aby nebyla
sama, protože ona taky otázka času jak dlouho ještě bude schopná všechny ty věci jako sama
zastat. Ještě jako na zahradě a to, že máme jakoby zahrádku v kolonii. A mamce bude
sedmdesát jo, takže.
(R3) 439-444: já jsem tak jako nějak připravenej, v případě, že to bude potřeba, se o ní
postarat, protože oni jako prostě byli při mně, když já jsem nemocnej, tak teď bych jim to chtěl
tak nějak vrátit, že jako taťkovi jsem nemoh, protože taťka umřel poměrně jako rychle, nebo
náhle, nebo, no že to trvalo asi půl roku co mu našli nějakou rakovinu a do půl roku umřel,
takže..
(R3) 446-447: Ale v případě, že by byla potřeba nějaká jako péče, tak jako jsem na to
připravenej no.
(R3) 449:
No, že se o mámu postarám.
(R3) 467:
Byli při mně a to se jako nezapomíná prostě.
8) Vztah se ženou se zkomplikoval tou nemocí, zažila se mnou hospitalizaci, jenže po
propuštění to nekončí, člověk je minimálně půl roku utlumenej. Hlavní důvod, proč to
skončilo, byl, že měla pocit, že vedle sebe nemá toho člověka, co si brala.
(R3) 201-207: No pak se začal komplikovat nějak ten náš vztah a bylo to vlastně hodně tou
nemocí no. Protože..ehm…jí to tak jako hrozně..(přemýšlí)..znejistilo nebo víte, že najednou
měla pocit, jednak teda se mnou zažila jednu hospitalizaci, kdy vlastně se o mě tak jakoby
starala tak jako hezky, že za mnou chodila prakticky každej den do tý léčebny a tak jako i
potom, ale právě potom..ehm…já mám jako takovej pocit z toho, že ona si myslela, že
v okamžiku, kdy mě jakoby pustí, tak to skončí.
(R3) 209-219: Jenomže ono když Vás pustí, tak to pak ještě nekončí, tam máte pak ještě
jako minimálně třeba půl roku, kdy ten člověk je jako…ehm..né moc schopnej jako nějak
fungovat a je takovej jako…ehm…utlumenej a…ehm…prostě nefunguje tak jako předtím no,
že předtím vlastně já jsem jako byl hodně takovej jako aktivní a dělal jsem jako spoustu věcí a
dělal jsem i náročnou práci, že jsem vlastně učil a všechno to jako šlo, jenomže pak se to
přehouplo a pak když ti to krouhnou těma lékama tak potom ste prostě jakoby utlumená. No a
na ní to podle mýho názoru trvalo hrozně dlouho, že pořád neměla pocit, že má vedle sebe toho
člověka, kterýho si jako brala. Tak to si myslím, že to byl jako ten hlavní důvod. No a pak jsme
si každej našli jinýho partnera a tím se to jako úplně uzavřelo.
(R3) 221-241: Já jsem onemocněl v roce 1997, takže my když jsme se brali, tak já jsem za
sebou jakoby měl už dvě hospitalizace nějaký delší a…ehm…žena to jako věděla samozřejmě
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všechno, ale znala to jenom z toho, co jsem jí třeba řek já, nebo co jí řekli nějaký moji přátelé,
který mě znali už jakoby předtím. A to si jako úplně nepředstavíte jo, když oni Vám řeknou pár
nějakejch historek, co člověk třeba dělal nebo jak pak fungoval. A vlastně to byli jako lidi ze
školy, protože když jsem poprvý onemocněl těsně předtím, než jsem nastoupil na vysokou
školu, jako rok předtím a u toho byli jako jenom ty starý známý z toho mýho okruhu a pak
podruhý to bylo už jako na vejšce a tam už byli nějaký jakoby spolužáci a potřetí to bylo, když
jsme byli s tou mojí ženou, když jsme byli už jako vzatý. Takže ta to znala od těch spolužáků,
co znali tu druhou epizodu, jenže ta byla výrazně jako slabší, takže ona měla ten obraz takovej
celej jako posunutej a nějak jako očividně to nesnášela úplně dobře, že jako i z hlediska nějaký
jako budoucnosti, představa, že se to, že to bylo, a to bylo docela po dlouho, ale představa, že
se to bude jako opakovat a nikdy nebude jasně vědět jako co jí čeká se mnou plus samozřejmě
ještě nějaká jako vize, co třeba děti, že jo, jak na tom budou nebo to. Jestli ono to není jako
úplně dědičný, ale nějaký ty dispozice a tadyty věci a v tomhle, i když mě vždycky doktoři
říkali, že klidně můžu mít děti, že se nemusím zas až tak strašně bát, tak stejně jako to v tom
druhým člověku trošku jako rezonuje, co, co se může dít no. Takže tam to vlastně
takhle..ehm..skončilo no.
(R3) 244-262: No já jsem byl poměrně delší dobu potom, jak jsem mluvil o tom útlumu, tak
to bylo takový jako, i ty emoce byly takový jakoby ztlumený, takže jsem možná prostě na to
nereagoval úplně tak jak bych třeba měl nebo..Ale to není něco co ovlivníte vůli, to si
neřeknete odteďka budu prostě aktivní a v pohodě, to prostě, tam ta vůle nehraje prakticky
nějakou větší roli nebo si myslím, jako něco málo jó, ale prostě ten stav je takovej,
že..ehm…že ste v tom útlumu a musíte prostě jako počkat až se to postupně zase všechno to
tělo, ta mysl a ta psychika i fyzicky než se jako dostanete trošku někam zpátky
a…ehm….(přemýšlí). Takže já jsem to prožíval tak jako, že jsem cejtil to napětí, ale pak jsem
zase jakoby po nějakým tři čtvrtě roce asi od toho co mě pustili, tak jsem začal zase jako
pracovat normálně jako normální práci. Nebo normální, na běžným pracovním trhu. A zase to
byla jakoby poměrně náročná práce, takže mě to jako trošku jako rozpohybovalo a myslel jsem
si, že už to bude dobrý, ale…ehm…tam zas pak jako přišlo to, že jsem zase málo doma,
protože tam byl provoz od nějakých, já nevím od tří do osmi nebo tak, takže my jsme se zase
míjeli, že jo. Protože žena pracovala jako normálně od těch osmi do tří nebo tak, takže jsme se
jako doma míjeli. No tak to si zase stěžovala, že jsem tam dlouho, protože já jsem se někdy
zdržel i po tý službě, takže jsem nebyl moc doma a to už byl pak asi jako vrchol no.
(R3) 264-271: No a pak jsme si každej našli toho partnera. Takže jako já jsem ten rozchod
prožíval jako tím, že jsem měl jako tu přítelkyni už tehdy, tak my jsme spolu nějakou jako
dobu nežili a až pak jsme se rozvedli jako s tou ženou. No a já už jsem byl s tou přítelkyní,
takže jsem to prožíval jako svým způsobem ulehčení, jako že mi možná došlo, že jsem se
nerozhod správně, že jsem to možná vzdal zbytečně snadno, vlastně až když se se mnou
rozešla ta přítelkyně, tak pak to na mě jakoby dolehlo, že jsem zahodil osm let vztahu kvůli
někomu, kdo mě za rok a půl opustil.
(R3) 273-275: No pak to bylo taky nepříjemný. Ale v tu danou chvíli to bylo takový, že
jsme se na všem dohodli, nebyl žádnej spor, ten rozvod proběh úplně v klidu a bylo to jako
oboustranně v pohodě, no.
9) Důležitý je pro mě být aktivní, pracovat na běžným trhu a mít normální práci.
(R3) 246-256: Ale to není něco, co ovlivníte vůli, to si neřeknete odteďka budu prostě
aktivní a v pohodě, to prostě, tam ta vůle nehraje prakticky nějakou větší roli nebo si myslím,
jako něco málo jó, ale prostě ten stav je takovej, že..ehm…že ste v tom útlumu a musíte prostě
jako počkat až se to postupně zase všechno to tělo, ta mysl a ta psychika i fyzicky než se jako
dostanete trošku někam zpátky a…ehm….(přemýšlí). Takže já jsem to prožíval tak jako, že
jsem cejtil to napětí, ale pak jsem zase jakoby po nějakým tři čtvrtě roce asi od toho co mě
pustili, tak jsem začal zase jako pracovat normálně jako normální práci. Nebo normální, na
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běžným pracovním trhu. A zase to byla jakoby poměrně náročná práce, takže mě to jako trošku
jako rozpohybovalo…
(R3) 258:
…tam byl provoz od nějakých, já nevím od tří do osmi…
(R3)563:
A to jsem měl taky docela štěstí na ty práce, musím říct, to jako (zaklepal na
stůl).
10) Pro mě je úplně fundamentální jistota, že se můžu vrátit domů, že neskončím nějak
špatně. Můj vnitřní domov, který v sobě pořád mám, bez ohledu na to, kde zrovna jsem, je ta
vazba na rodinu. S tím, že tenhleten vnitřní domov můžu proměnit v ten fyzickej a vrátit se
domů.
(R3) 301-305: …vrátil se domů, no asi jo no. To je jako možnost, která je pro mě vždycky
jako otevřená. To jasně jako mamka s taťkou, nebo teď už mamka, říkaj, že jako kdyby
cokoliv, tak že jako k nim zpátky můžu prostě vždycky. To je taková jako, úplná jako,
fundamentální jistota pro mě, že jako neskončím někde, nějak špatně no.
(R3) 361-365: No to co ze mě zůstává z toho původního domova, to je ta vazba na ty lidi,
jako na tu rodinu. To já mám prostě v sobě pořád, a je to takovej vnitřní domov bez ohledu na
to, kde zrovna jsem. Ještě s tím, že jak jsem o tom mluvíl, vždycky vím, že tenhleten vnitřní
domov, tu vazbu na ty lidi, můžu proměnit v ten fyzickej a vrátit se domů.
(R3) 367:
Jo, že dokud ty lidi prostě tam budou, tak se mám kam vrátit.
(R3) 369-372: Myslím mámu a ségry. Že určitě to mám jasně řečený jakoby od mamky a ve
vztahu k tomu jejímu bytu, ale myslím si, že jako bych se moh vrátit, když bych třeba byl u
ségry. Kdyby jako nastala nějaká situace, kdy prostě z nějakýho důvodu nemůžu…ehm…třeba
bydlet sám nebo jako..ehm..to.
(R3) R3) 469: A my jsme vůbec takovej klan než jako rodina.
(R3) 471-473: No že tak jako hodně držíme při sobě a hned jsme jako v kontaktu a že
všechno se řeší společně a vzájemně se podporujeme. Když jako někomu se něco děje, tak ty
ostatní jsou jako při něm.
(R3) 475:
To je úplně základní, to hraje úplně hlavní roli no.
11) Domov tady v bytě na Smíchově dělá to, že jsem si ho sám zařídil, mám tady svoje věci.
Hlavní jsou pro mě knížky, křeslo a věci, na který jsem zvyklej, to už je pro mě takovej pocit
domova. Taky se o to snažím starat, uklízet a tak. Hodně přispívá, že je to můj prostor, kam si
můžu někoho pozvat. A je to místo, kam se vracím. Jak tu Prahu vnímám trochu nepřátelsky,
tak tohle je taková moje jistota, ulitka, kde se můžu schovat.
(R3) 311-315: …tak na tom Smíchově (místo změněno) je to tím, že jsem si to tam jakoby
zařídil, mám tam svoje věci…(přemýšlí).., na který jsem zvyklej, protože se se mnou stěhujou
už vlastně z toho Berouna (místo změněno), tak tam mám prostě nějaký svoje knížky, svoje
křeslo, tadyty věci na který jsem zvyklej.
(R3) 319-323: No to je asi to hlavní. Hlavně asi ty knížky, já jako docela mám knížky jako
hodně rád a ty svoje už mám tak jako docela nastřádaný, tak jako pěknej výběr si myslím. A už
jenom to, že člověk sedí v tom křesle a kouká na tu knihovnu, tak to už pro mě je takovej jako
pocit domova, že jako. Možná jako některý lidi maj takhle tu televizi, tak já mám takhle jako tu
knihovnu.
(R3) 326-333: No a jinak jako s tím, že se o to snažím nějak starat, v rámci možností tak
jako uklízet a tak. A i to jako, že si tam můžu někoho pozvat, že mám prostor, kde můžu jako
říct, přijď ke mně, to taky hodně přispívá. Že třeba ségra za mnou jezdí občas, bo mamka na
svátky v období Vánoc. No a…(přemýšlí), chybí tam prostě někdo, s kým by člověk domov
sdílel. S tím, že tenhle konkrétní prostor jako k tomu není uzpůsobenej, protože to je prostě
úplně malinký, že tam by se dva lidi zabili, ale umím si představit, že bych se jako stěhoval
někam, kde jako by to možný bylo, kde bych jako byl s někým no.
(R3) 336:
No vracím se tam. Je to místo, kam se člověk vrací no.
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(R3)339-342:
…je to taková jistota, takovej poměrně, v tom jak jsem mluvil o tom, že tu
Prahu vnímám tak trochu jako nepřátelsky, tak tohle jako je místo, kde se můžu tak trošku
schovat, taková jako ulitka.
(R3) 395-398: No a co si nosím, tak to se vrátím asi k těm knížkám. Já si nosím s sebou ty
svoje knížky no. I když jsem to teda dost zredukoval, protože do toho malýho bytu se to
nevešlo, ale jako přestěhoval jsem je. Teda do pátýho patra bez výtahu tahat dva tisíce knížek
bylo trošku jako.
(R3) 402:
…já jsem to jako trošku probral, ale takových 1200 jich bude.
(R3) 405-406: …nestěhoval jsem vždycky všechny, ale vzal jsem si nějaký pro mě důležitý
tituly nebo jsem je měl v kanceláři…
(R3) 409-410: Mám knížku, kterou i kdyby hořelo, tak prostě tu knížku vezmu a uteču jako
(směje se), a to je Tracyho tygr.
(R3) 412-415: To já mám docela starý, tak 15 let starý vydání a dostal jsem ho právě od
mojí hodně dobrý kamarádky, když jsem byl poprvý hospitalizovanej, tak jsem dostal tady
tuhletu knížku a od tý doby se mnou jde a čtu jí, jako tak jednou ročně myslím, zhruba.
(R3) 418-422: …jako vzpomínka. Že je důležitá tím, od koho je, a je důležitá jakoby tím
obsahem, kterej jako v tu dobu se hrozně potkal, já jsem byl prostě v nějakým jako jiným světě
a najednou jsem čet příběh člověka, kterej jako má imaginárního černýho pantera, kterej je
navíc ještě tygr a normálně s tím žije jako.
12) V bytě mi chybí někdo, s kým bych domov sdílel. Chtěl bych hodně děti, považuju za
traumatizující, že děti nemám. Umím si představit, že bych se znovu oženil, ale jsem i
smířenej trochu s tím, že to tak nemusí dopadnout.
(R3) 329-333: No a…(přemýšlí), chybí tam prostě někdo, s kým by člověk domov sdílel.
S tím, že tenhle konkrétní prostor jako k tomu není uzpůsobenej, protože to je prostě úplně
malinký, že tam by se dva lidi zabili, ale umím si představit, že bych se jako stěhoval někam,
kde jako by to možný bylo, kde bych jako byl s někým no.
(R3) 570-571: No já tady v tý Praze se snažím nějak zaměstnat, protože prostě sedět v tý
garsonce, prostě jako můžu si číst, ale je to takový furt o tom, že jste sama.
(R3) 574-577: No já pokud bych se tady v Praze seznámil s nějakou ženou, tak pak bych asi
i tady v tý Praze zůstal, protože asi nehrozí, že bych se tu seznámil s někým, kdo by se se mnou
chtěl vracet do mýho kraje, to úplně nepředpokládám. Tak to je jedna varianta. (směje se).
(R3) 579-581: No musel by ten vztah opravdu být, nezůstal bych tady kvůli románku,
muselo by se ukázat, že je to jako opravdu perspektivní vztah. Ale jinak spíš jako spolíhám na
to, že by ten vztah vzniknul až jakoby u nás v kraji.
(R3) 583-584: No a chtěl bych hodně děti, ale trošku zatím to nějak jako nejsou k tomu
příznivé okolnosti no.
(R3) 586-589: Umím si to představit velice dobře, že bych se znova oženil a měl děti. A
zároveň trošku i jako jsem smířenej s tou variantou, že to třeba tak nemusí dopadnout no. A
umím si i představit, že bych se jako seznámil se ženou, která už třeba děti má.
(R3) 592-595: …to že nemám ty děti ve svým věku, tak považuju za docela jako takový
traumatizující, že jako mě to hodně jako. Že na to hodně často myslím a dost často si to
představuju, jaký by to bylo. A když tak jako vidím ty rodinky, tak si říkám hmm, bylo by to
fajn.
13) Dům, ve kterém bydlím v pronájmu, je příjemnej, se sousedama se známe, je to taková
komunita.
(R3) 341-345: je to takovej zvláštní dům, protože ho vlastně vlastní maminka mýho
kamaráda a ten kamarád se o ten dům jakoby stará, že je tam jako správce a vlastně za tu dobu,
co to dělá, se tam nastěhovalo dost jako našich společnejch přátel a známejch, a že je to takový,
že člověk může seběhnout dvě patra, zazvonit, zajít na kafe.
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(R3) 347-349: A že celkově je ten dům takovej příjemnej, že to není jenom ten byt, ale ty
známí sousedi. A ty známí třeba už maj i děti některý, takže jako pak člověk pobude s těma
dětma..
(R3) 351:
No taková jako komunita trochu.
14) Nechci si moc připouštět, že by se moje nemoc zhoršila a já nemohl bydlet sám, radši žiju
současností.
(R3) 371-372: Kdyby jako nastala nějaká situace, kdy prostě z nějakýho důvodu
nemůžu…ehm…třeba bydlet sám nebo jako..ehm..to.
(R3) 374:
Což snad nenastane, teda doufám takováhle situace no.
(R3) 376-379: No že bych nebyl třeba nějak i …ehm…..schopnej prostě…ehm..bydlet sám
no jako..(přemýšlí)..nevím, jako úplně vyloučit to jako nemůžu, že by se třeba ta moje nemoc
nějak jako zhoršila, nebo že by nastala nějaká jako…(přemýšlí)..drsnější ta ataka, že bych
prostě fakt jako nemoh bydlet sám.
(R3) 381-383: …ale to jsou úvahy, do kterých já se jako moc nepouštím, protože si to
nechci jako moc připouštět…ehm…tyhle jako myšlenky, jo že..
(R3) 385-391: Že radši žiju tou současností. Tak samozřejmě taky plánuju některý věci, ale
snažím se jako moc jako…ehm..si nepřipouštět nějaký, že by se mohlo ještě něco přihodit nebo
tak no. I když na druhou stranu zase jako s tím žiju, že jo. Představa, že už se mi nikdy nic
takovýho nepřihodí je asi poměrně, stát se to může, ale ta pravděpodobnost asi není úplně
veliká, že už se to opakovalo čtyřikrát, tak už je to takový jako, že je to spíš asi otázka času, no
tak..uvidíme no.
(R3) 393:
Otázka času než přijde zase nějaká další ataka no.
15) V nemoci při mně byli naši, kamarádi i partnerky. Důležitá pro mě je psychická podpora,
že mě nějak neodsuzovali a brali moji nemoc jako každou jinou. Naši za mnou chodili,
podporovali i moje okolí. Pro úzdravu je velikánkou podporou, když vím, že někomu na mně
záleží. Po propuštění jsem potřeboval větší podporu od ostatních, aby na mě brali ohledy, ale
neopečovávali mě. Přistupovali ke mně, jako kdybych žádné onemocnění neměl, přátelé se
mnou podnikali běžný věci, měl jsem náplň volnýho času.
(R3) 451-457: Tak já jsem jako nepotřeboval, že by se o mě musel někdo fyzicky starat, ale
byli při mně jako ta psychická podpora, že nikdy mi nedali ani stínem najevo, že by mě nějak
jako odsuzovali, nebo nějak jako brali blbě prostě. Brali to úplně jako, no tak jako je to nemoc
jako každá jiná a prostě budeme řešit, co se dá. A chodili za mnou do těch všech možnejch
léčeben a ..ehm..ještě jako podporovali vlastně to moje okolí, ty partnerky, jakože, protože už
to znali od začátku, tak jako je jako uklidňovali a trošku se i postarali o ně.
(R3) 459-465: No že s nima mluvili a byli prostě na tý mojí straně, že jako. A to je i pro tu
úzdravu velikánská podpora, když víte, že někomu na Vás záleží a fakt si dá tu práci, že za
váma i skoro každej den přijde. Jo takže třeba já jsem byl většinou tak od měsíce do tří v těch
léčebnách a tam byli lidi, za kterýma za tu dobu třeba nikdo nepřišel. A za mnou chodili lidi
denně. A to i třeba několikery různý, jo že chodili kamarádi, chodili ty partnerky, chodili naši.
A mamka tady třeba i bydlela, že bydlela u mě v Praze a chodila za mnou.
(R3) 467:
Byli při mně a to se jako nezapomíná prostě.
(R3) 469:
A my jsme vůbec takovej klan než jako rodina.
(R3) 471-473: No že tak jako hodně držíme při sobě a hned jsme jako v kontaktu a že
všechno se řeší společně a vzájemně se podporujeme. Když jako někomu se něco děje, tak ty
ostatní jsou jako při něm.
(R3) 475:
To je úplně základní, to hraje úplně hlavní roli no.
(R3)477-480: Já když jsem tenkrát onemocněl, tak to jsem ještě bydlel doma. To se mi
právě stalo na brigádě, že jsem vlastně od nás odjel pracovat jako nočně recepční do nějakýho
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kempu a tam se mi to stalo, že jsem jako nespal, nejed, tak se to celý nějak rozjelo, nějaký
stresy z těch zkoušek a tadyty věci.
(R3) 486-487: No a ještě se tam jako kalilo a bylo to celý takový divoký, tak se to tam nějak
zvrtlo celý. A to vlastně naši si pro mě jeli.
(R3) 490-491: A pak mě vezli zase zpátky, tam pak vyhledali nějakýho doktora a přišla
první hospitalizace.
(R3) 493-497: No rodiče pomohli a ještě vždycky ty partnerky, který jako v okamžiku, kdy
se to dělo, fungovaly poměrně hodně dobře. Otázka je pak co následovalo, že většinou se to
pak zkomplikovalo, ale konkrétně v době tý ataky a tý hospitalizace jsem měl taky jako štěstí
na ty ženy, že jako taky žádná ode mě nedala ruce pryč nebo tak.
(R3) 499-500: No a pak přátelé, částečně jsou to lidi, který to znaj od začátku, který se
mnou zažili všechno a známe se prostě dvacet let třeba nebo tak.
(R3) 502-505: A že zůstali a že jsou to lidi, kteří se připojili zrovna v tý konkrétní situaci,
když se to stalo, tak zrovna ty aktuální lidi, který kolem sebe jsem měl. Nějaký jako lidi z práce
nebo to, to až teď hlavně naposled bylo. No ale v podstatě všichni moji přátelé to vědi.
(R3) 549-561: … těžký je vždycky znova se jakoby rozjet no. Že třeba teď už jako je to 6 let
od poslední nějaký jakoby ataky a kromě toho, že jsem nějakej ztlumenej práškama a že jsem
přibral 15 kilo a takovýhle blbosti, tak už se mi jakoby nic zásadního neděje. Mám sem tam
něco, ale není to nic, co by jako bylo úplně nějak jako zásadně, že by mi vadilo v životě. Ale
vždycky ten znova ten rozjezd po tý atace, nějaký třeba rok dva, než to zase začne fungovat
nějak jakoby trošku normálně no. Takže tam pak jako potřebuju nějakou větší podporu od těch
ostatních, od toho okolí mýho, od těch přátel, od tý rodiny. A že na mě berou ohledy, ale není
to taková ta opečovávající jako, to bys neměl, to nemůžeš jako, že k vám přistupujou, jako
kdybyste žádný onemocnění neměla. A nějakou jako shovívavost, když nějakou dobu nemůžu
sehnat práci nebo nevydržím v práci dlouho, protože hledám nějakou, která člověku jako fakt
sedne..
(R3)566-568: …že s váma ty přátele podnikaj ty běžný věci, že baví se s váma, jdou s váma
ven, do kina, takovýto běžný, že máte nějakou náplň řekněme volnýho času, že nesedíte doma.
16) Sociální služby jsem nikdy nevyužíval, nepotřeboval jsem to tím, že mám zázemí v rodině,
a že jsem se vracel do tý samý práce, nebo jsem zvládnul najít práci na otevřeném trhu.
Důležitý je pro mě spěchat zpátky do běžnýho života. Zakládám si na tom, že jsem schopnej
fungovat v běžným světě, i přesto, že jsem nemocnej. I o důchod jsem žádal až v roce 2011,
jenom proto, že jsem potřeboval z něčeho žít. Je pro mě výzva dát nemoci najevo, že s ní tu
hru přistupovat nebudu a budu žít normálně.
(R3) 508-519: No já mám jako dobrý zkušenosti s ambulantníma psychiatrama, to jsem měl
jako dost štěstí, to akorát jednu co jsem vyměnil asi po měsíci, protože byla úplně hrozná, tak
ta byla jako strašná. Ale jinak jako mám dobrou zkušenost a pak i poměrně dobrou zkušenost
s doktorama z těch prvních dvou hospitalizací, z těch malých psychiatrických odděleních
nemocnic, že je tam rodinnější atmosféra než v léčebnách. Z léčeben pak nemůžu říct nic
špatnýho o těch sestrách a terapeutech, ale ty doktory si ani moc nepamatuju, že jsem s nima
byl tak málo v kontaktu, to byla vždycky nějaká vizita nebo to. Ale že by si se mnou sedli a
něco řešili to jako ne, to prostě akorát se s nima vyjednávalo, jestli vám daj propustku, nedaj
vam propustku, daj vám vycházky, nedaj vám vycházky, přemejšlím, jestli bych si vůbec
vzpomněl, jak se jmenovali, to asi těžko.
(R3) 521-527: A co se týče nějakých jako sociálních služeb, tak já jsem nikdy nic
nevyužíval. Já tím jak jsem měl prostě to zázemí v rodině a vlastně i třeba v tý práci, že jako
dvakrát jsem se vracel jakoby do tý samý práce, tak jsem to jako nijak nepotřeboval. Jako
nikdy jsem nemusel řešit nějaký jako chráněný bydlení nebo podporovaný, že jsem vždycky
nějak jako bydlel s někým nebo to. A nikdy jsem nemusel řešit práci, že vždycky jsem
zvládnul práci najít si nějak sám na nějak jako otevřeným trhu práce.
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(R3) 529-531: Já jsem jako dost vždycky hrozně..ehm..spěchal zpátky do toho běžnýho
života a dost jsem si jakoby zakládal na tom, že jsem schopnej fungovat v tom běžným světě
jakoby, i přesto, že jsem teda nemocnej a..
(R3) 533-535: Nikdy jsem necejtil potřebu využít nějaký takovýhle služby. Že vlastně by
člověk byl částečně odkázanej na to, že někdo se o mě stará, ať už v bydlení nebo v práci, že
vlastně, že se nejste o sebe schopnej jako úplně postarat no.
(R3) 537-540: Což je jako dobrý no. Já vlastně až o důchod jsem žádal 2011 a s tím, že
nemocnej jsem od 1997, a to protože jsem nemoh najít práci a potřeboval jsem z něčeho žít.
Ale celou tu dobu předtím jsem pracoval bez toho, že bych měl nějakej důchod no.
(R3) 543-545: Je to pro mě taková výzva, jakoby dát tý nemoci najevo, že já prostě s tebou
na tuhletu hru přistupovat nebudu a budu si žít jakoby normálně v uvozovkách že jo.
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Příloha č. 8: Významové kategorie R4
1) Doma je pro mě místo, kde si odpočinu, kde zůstanu, když mi není dobře, teplý jídlo,
povinnosti, příjemný prostředí, internet.
(R4) 4-5:
Když se řekne doma, ták si představím kuchyň, nějakou koupelnu se
sprchovým koutem nebo s něčím takovým, stůl a postel.
(R4) 7-11:
Doma? Místo, kde si odpočinu a kde zůstanu, třeba když jsem nemocnej,
když mi není dobře. Pak jako takový věci jako teplý jídlo se mi třeba vybaví. Tak. Pak se mi
vybavěj věci ještě jako..ehm.. povinnosti, starat se o nějakej prostě stav těch věcí, pracovat na
tom, aby to člověk nezničil, aby tam měl to prostředí vždycky příjemný.
(R4) 13: Uklízet, starat se o zahradu, nevím, věšet obrazy, takový věci no.
(R4) 20-23
…mám třeba doma internet, což je věc, kterou bych chtěl mít v tom
sociálním bytě. Což je pro mě jako hodně, hodně, hodně jako důležitý, protože bez toho
internetu je člověk dneska takovej..ehm..to si člověk připadá jako bez ruky, když to není.
2) Doma jsem teďka v baráku v Praze s mámou a ségrou, protože máma nechtěla bydlet
sama. Mám svůj pokoj, soukromí, klid, kde uvařit, kde se vykoupat, velkou postel.
(R4) 15: Doma jsem teďka v baráku v Praze s mámou a se ségrou.
(R4) 41-43:
…brácha se občas ukáže, on bydlí s přítelkyní, se kterou maj dítě. Já jsem
tam měl původně bydlet jenom s mámou, protože máma chtěla poslat ségru na dva roky k
jejímu tatínkovi do Rakouska…
(R4) 45-48:
A máma nechtěla bejt, protože to je velkej barák, tak chtěla, abych se k ní
přestěhoval. Já jsem vlastně moh bejt ještě rok, nebo né..no nějakou dobu jsem moh bejt ještě
v tom podporovaným samostatným bydlení, ale odstěhoval jsem se právě.
(R4) 50: S tím, že jako se mi tam udělal můj pokoj z jednoho pokoje.
(R4) 268-272: No máma právě nechtěla bydlet v tom velkým baráku sama a musím říct, že
tuhle jsem docela pochopil, že ten velkej barák může bejt docela dost depresivní, protože tuhle
někam odjely se ségrou, někam na nějakou delší dobu a já jsem se ráno probudil a najednou mi
hrozně chybělo, že v tom baráku nikdo není.
(R4) 290-295: Jinak teďka je to o tom, že jsem si vybavil pokoj u mámy, mám tam svý
nějaký soukromí, kdy si můžu zalízt do pokoje, mám tam klid, nikdo mě tam neruší, když něco
nepotřebuje, krom ségřinýho psa. Ten teda je schopnej přijít otravovat kdykoliv, i když nic
nechce, což teda u zvířat je krásný, kdy koukaj, jaktože mě nepohladíš, když jsem přišla.
(R4) 301-306: Tak, mám tam soukromí, mám tam svůj pokoj, mám tam, kde si uvařit, kde
se vykoupat. Mám tam, kde si hlavu složit a mám tam velkou postel. To je jedna z věcí, kterou
bych teda jako hodně chtěl, ale jako nepodmiňuju si to tím, když půjdu teda do nějakýho toho
sociálního bytu, tak bych chtěl, aby se mi tam vešla nějaká ta větší postel, já se hrozně rád
převaluju ve spaní jako, to je prostě úžasný, když člověk má prostě aspoň těch 160 na šířku tý
postele.
(R4) 318-321: …tam šlo o to, aby mamka měla v obrovským baráku někoho, s kým bude
prostě komunikovat, no a ona tam bude dál se ségrou. Právě kdybych měl bydlet sám v baráku
nebo v nějakým třeba bytě, tak bych si vybral ten byt, protože je to depresivní bydlet v něčem
takovým velkým.
(R4) 358:
…přispívám na domácnost, platím vlastně přibližně 6.000,-Kč měsíčně a
jinak tak jako spolufungujeme.
(R4) 490:
Doma bych vnímal jako.ehm…místo, kde člověk žije s rodinou.
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3) Domov je máma, ségra a případně brácha, vybavujou se mi vzpomínky. Domov je taky
místo, kde vyrostete, rodiče tam žijí a můžete se tam vrátit, ale to já nemám.
(R4) 25-28:
…domov je máma, ségra a případně oběd vařící brácha, kterej dělá kuchaře,
takže prostě ten domov a on mám spojenej s tím, že udělá nějaký makrobiotický jídlo, který je
hrozně dobrý, a já si pochutnám na něčem, co je hodně dobrý a opravdu hodně zdravým.
(R4) 28-37:
…ještě se mi takhle jako zpětně vybavujou vzpomínky často teďka, díky
tomu, že teďka bydlím se ségrou, která je v pubertě, který je čtrnáct, tak se mi vybavuje, co
jsem já prováděl v pubertě, protože ona je taky celkem dost výživná sestra. Tak si říkám, že to
se mnou muselo bejt hrozný v pubertě, s tím co jsem vyváděl já. Jako ona ještě není v tom
věku, ve kterým já jsem začínal blbnout, ale už se mu jako hodně blíží a zároveň je to takovej
trochu strach o ní, když prostě s ní…ehm…, když o tom přemejšlím, jestli bude dělat podobný
blbosti jako já, tak to pro mě bude těžký. Nejenže to bude těžký pro mámu, nebo bylo by to
těžký pro mámu, ale i pro mě by to bylo taky hodně těžký jako.
(R4) 459-463: …prastrejdovi, byl to bratranec babičky a byl to něco jako můj rodinnej
mužskej vzor, protože ten bráchův táta, můj otčím je maniodepresivní člověk, kterej nás hrozně
bil, takže já jsem k němu nedokázal vzhlížet jako ke vzoru a neměli jsme nikdy dobrej vztah.
Zatímco s tímhlectím bratrancem babičky ten vztah byl hodně příjemnej a byl to takovej,
mužská hlava rodiny.
(R4) 465-469: Jednu dobu taky jo, když jsem právě, když já jsem poslední 1,5 rok bydlel u
něj, protože máma tam na vesnici otvírala malej obchod tak jsme se na tu vesnici přestěhovali a
pak když otevřela obchod i v Praze a pendlovala mezi Prahou a tímhle, tak se o nás staral
víceméně on, takže víceméně jo, on se o mě nějakou dobu staral no.
(R4) 471-475: Což bylo jedno z mejch asi, jedno z mejch mála hodně světlejch období,
protože jsem dokonce tenkrát na konci základní školy získal vyznamenání, dostal jsem se na
gymnázium, což mi nedoporučovala ani třídní učitelka, protože jsem měl v pololetí jednu nebo
dvě trojky, tenkrát jsem se na to gymnázium dostal.
(R4) 481-483: Domov bych…ehm...vnímal jako, ale to já, to my nemáme, ale vnímal bych
to jako něco, kde jsem bydlel v dětství, jenomže my jsme se v dětství hodně stěhovali.
(R4) 485-488: Takže takovej ten, ta představa o tom, co si myslím, že by normálně člověk
měl pojímat jako domov, je něco, kde vyrůstal s rodičema, kde ty rodiče ještě furt žijou a kam
on se za nima může vrátit a má k tomu místu…ehm…s tím místem spojený vzpomínky právě
jako z dětství.
(R4) 507-511: …domov je něco jako, může to bejt i domov, může bejt i vlastně teoreticky,
kde má tu původní rodinu, ze který pochází, ale myslím si, že ten domov je přímo to, kde
člověk, a že jich je většina těch lidí, kde vyrůstal od dětství a žil tam s tou svojí rodinou, že je
to to místo, kde žijou ty jeho rodiče stále, kde on vyrost, tak to je podle mě domov.
3) Do budoucna doufám, že budu mít svoje doma, že budu mít nárok na sociální byt.
(R4) 15-23:
…a doufám, že budu mít nějakej nárok na nějakej sociální byt. Sice to není
v nějaký jako nejbližší době plánovaný, ale někdy do začátku toho popříštího školního roku,
bych se měl odstěhovat někam do svýho, na což se taky těším. I když teďka oproti tomu co
bylo dřív, když jsem byl v podporovaném samostatném bydlení a v chráněném bydlení, tak
mám třeba doma internet, což je věc, kterou bych chtěl mít v tom sociálním bytě.
(R4) 211-214: A to plánuju právě taky v tom sociálním bytu, abych prostě měl svoje doma,
kde hlavu složit, kde se umejt, aby tam byl internet a…(přemýšlí)..no, asi to je potřeba jako,
mít kde hlavu složit, moct se tam umejt, moc si tam uvařit a mít tam internet.
(R4) 308-312: Momentálně jsem dostal od svýho bejvalýho terapeuta vlastně návod na to,
jak si zažádat na úřadu Prahy na webovejch stránkách, jak si zažádat o sociální byt. Na což
jsem teda zapomněl, což jsem si vzpomněl, že tady máme ten rozhovor, no tak na to bych
neměl zapomenout, no doufám, že to udržím v hlavě. (směje se)
(R4) 314:
Zatím nemám podanou žádost, nic.
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(R4) 316:
Jo, kde a jak zažádat o sociální byt.
(R4) 339-341: No ale víceméně teďka je to takový, že spíš spoléhám na to, že mi ten
sociální byt přidělej a budu v pronájmu.
4) Po léčení jsem nemohl domů, chtěl jsem bejt v Praze, nebejt izolovanej, tak jsem šel do
chráněnýho bydlení.
(R4) 52-57:
No já jsem, do chráněnýho bydlení jsem se dostal z léčení, s tím, že vlastně
mi to vyhovovalo v tom, kdy vlastně na léčení nás přišli oslovit z tý organizace, že maj
komunitní bydlení, který je ale v Praze. Předtím po mě mamka několikrát chtěla, já jsem byl
potřetí na léčení už naposledy, než jsem nastoupil do komunitního, a mamka předtím po mě
chtěla, abych šel do komunity.
(R4) 59-64:
…mě vadilo, že to je mimo Prahu, nevím, nechtěl jsem bejt prostě izolovanej
někde prostě na nějakým statku někde kdesi prostě. A moment, kdy přišli jako do léčebny,
když jsem byl na léčení, s tím, že je chráněný bydlení v Praze, tak v ten moment jsem se
rozhod, že chci jít do chráněnýho bydlení, protože je to prostě v Praze a je to komunitní
bydlení a je to vlastně následná péče po léčení.
(R4) 66-70:
No právě spíš jsem nemohl zpátky domů, protože máma si to podmiňovala
tím komunitním, a já jsem se nechtěl nechat propustit a jít na ulici, protože jsem v tý době
studoval gymnázium, snažil jsem se dodělat si maturitu a chtěl jsem to dostudovat, takže jsem
chtěl mít nějaký studijní prostředí, abych tak řek, kde bych mohl dostudovat.
4) Bydlel jsem tam s přítelkyní, podporovali jsme se, chtěli jsme jít do podporovanýho
samostatnýho bydlení.
(R4) 72-75:
No minimálně tři roky, protože oproti tý koncepci jsem tam byl celkem
dlouho, protože tenkrát jsme byli ještě s přítelkyní a chtěli jsme jít, jako bydlí Hynek
s Marcelou (jména změněna), tak jsme chtěli jít do toho podporovanýho samostatnýho bydlení
taky společně no.
(R4) 77-79:
No přítelkyni jsem si našel v léčení, ona bydlela pak na jiným chráněným
bydlení, tak jsme si podali žádost, jestli bysme mohli na komunitním bydlet společně a pak
když se uvolnilo místo, tak jsme se sestěhovali no.
(R4) 81-82:
No pak to vlastně skončilo, že jsem odešel, odešel jsem do podporovanýho
samostatnýho bydlení a ona mě podvedla a vlastně to bylo víceméně konec.
(R4) 155-163: … bydlel tam s přítelkyní, no a na tom bydlení jsme se vlastně celkem slušně
podporovali ve všem možným, hlídali jsme se do jistýho okamžiku, pak vlastně jsem řešit
s terapeutama, že jako mám nějaký obavy, že Martina (jméno změněno) recidivuje, což jako se
ukázalo jakože…ehm…nevím, jak je na tom teďka, ale jakože dobře, že jsem tu obavu sdělil
terapeutům z chráněnýho bydlení a vlastně my jsme si navzájem prostě dodávali jako sílu do
toho abstinovat a vůbec se sebou něco dělat, jako v tý době, kdy člověk ještě má tendenci jako
uvažovat nad tím jaký to bylo předtím než člověk abstinoval no, asi tak.
(R4) 165-167: … já jsem na ní čekal docela dlouhou dobu, ale pak už po mě terapeut chtěl,
abych přešel prostě do podporovanýho samostatnýho bydlení, protože jsem se neměl
v chráněným bydlení kam dál posouvat v tý rehabilitaci…
5) Na chráněném bydlení to bylo i nebylo doma, ale pro mě nejvíc doma, jak nejvíc může
takováhle služba fungovat. Měl jsem tam studijní prostředí, komfort, vybavený pokoj,
soukromí, kontrolu.
(R4) 68-70:
…jsem v tý době studoval gymnázium, snažil jsem se dodělat si maturitu a
chtěl jsem to dostudovat, takže jsem chtěl mít nějaký studijní prostředí, abych tak řek, kde
bych mohl dostudovat.
(R4) 84-95:
No bylo to tam pro mě doma určitě. Vlastně já jsem měl to štěstí, že jsem se
dohod s doktorkou a byl jsem ochotnej na to čekat, vlastně zůstat v léčebně dokud se neuvolní
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místo na jednom chráněným bydlení. A tam to bylo vlastně tak příjemný, že člověk neměl
vlastně pocit, že je někde, kde prostě..ehm…prostě měl tam pocit toho komfortu, kterej má
člověk doma, když prostě má kde bejt samostatně. To, že tam je, že jsou ty pokoje vybavený
vlastní sprchou prostě se záchodem a s tímhle, tak to je prostě tak jako pozitivní na tom, že má
člověk to soukromí, který potřebuje, že to je víceméně plnohodnotnej domov abych tak řekl
vlastně. Není to doma, nebo pro mě to nebylo úplně doma, jako nebylo mi to cizí, ale nebylo to
úplně doma. Ale..ehm…bylo to pro mě nejvíc doma, jak může nějakej takovejhle koncept
prostě fungovat.
(R4) 97: No jako nějaká takováhle služba.
(R4) 123-130: …dozor terapeuta, kterej jako kontroluje, aby se neporušoval řád v tom, že se
tam nepije, nekouří se v budově, neberou se tam drogy, což prostě je taková jako, není to
taková jako kontrola jako je třeba v léčebně, kdy prostě nad tím člověkem fakt někdo stojí a tak
jako prostě tak jako jestli se to poruší tak konec a hotovo, ale tam je to spíš kontrola v tom, aby
člověk neporušoval chod tý komunity. Ale je to taková kontrola, že potom co jsem byl 7
měsíců v léčebně, jsem potřeboval k tomu, abych, abych se udržel, abych nezačal, abych
nerecidivoval.
(R4) 135-136: … řek bych, že mi pomáhalo, že jsem tam nebyl mezi samejma závislejma
lidma…
(R4) 169-172: … já jsem tam vlastně dostudoval gymnázium, pak jsem tam byl ještě
v době, kdy jsem zkoušel studovat vysokou, který jsem ukončil teda už v prvním semestru
a…ehm…pak vlastně jsem se stěhoval někdy duben, květen.
(R4) 385-393
…na CHB jsem se účastnil všech těch společnejch aktivit..ehm…typu úklidy,
nákupy, péče o tu komunitu jako vaření, a zároveň nějaký taky jako kompromis taky najít
vždycky, aby člověk těm ostatním lidem, aby za něj nedělali věci a abysme si tam byli rovni,
aby nikdo z nich nemusel dělat věci za někoho jinýho. Což znamenalo třeba i moment, kdy
někdo chtěl po někom jiným, než jsem já, aby za něj něco udělal, a nebylo to jako fakt
opodstatněný, tak se toho člověka, kterej prostě nebyl dost progresivní, aby tomu dalšímu řek,
že to za něj dělat nebude, tak mu prostě říct, že takhle to prostě nebude fungovat, to je tvoje
povinnost, to musíš udělat ty.
(R4) 427-435: …by mi nevadilo, ani, ani na tom chráněným, kde člověk žil prostě vlastně
původně s cizíma lidma, s kterejma se neznal nejdřív a bylo to na kratší dobu a člověk o tom
věděl, tak by mi nevadilo tam zůstat třeba jako prostě jestli je tam ještě Monika (uživatelka
CHB, jméno změněno) tak by mi nevadilo tam zůstat jako ona, klidně po zbytek života,
protože to prostředí tam je tak jako příjemný a tak jako vyhovující potřebám člověka si
myslím, aspoň mě to tak připadalo, jakože to bylo takový, že se vracím fakt někam, kde mi
bylo dobře, kde bych fakt jako klidně byl nastálo.
(R4) 477-478: No nakonec po nějakejch deseti letech dalších jako, až na CHB, celkem jsem
studoval gymnázium 8 let, ale nebyl jsem na lyceu teda. (směje se)
6) Chráněný bydlení bylo tam, kde je mi doma, což je Praha. Protože já jsem se narodil a
prožil většinu života v Praze, a tam to bylo a já jsem se tam moh pohybovat, moh jsem prostě
si vytvořit přátele.
(R4) 100-121: No já jsem se tam cejtil dobře i víceméně kvůli tomu, že jak to bylo v Praze,
tak jsem moh vlastně..ehm..si zároveň vytvářet nějaký kontakty zdravejch lidí, který, já to tak
nemám, třeba jsem se setkal s Bětkou (jméno změněno), která nechce, aby o ní lidi věděli, že je
po léčbě psychický poruchy a snaží se to před nima zakrejvat, před zaměstnavatelema a takhle.
A já to mám tak, že radši jsem, když to o mně lidi vědi, protože si myslím, že pak to mám
jednodušší, než když to o mě nevědi, jo. A to, že bylo to chráněný bydlení v Praze mi pomohlo
vlastně jako v tom, že jsem si během tý doby, kdy jsem byl ještě jako vlastně kontrolován,
zároveň vytvořil kontakty lidí zdravejch, který mi pomáhali jako v tý abstinenci. Jako já na
psychickou poruchu beru léky, přihlásil jsem se i do různejch skupinovejch terapií, abych jako
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se posouval i v tomhle směru a v tom směru tý závislosti jsem nechtěl do tý komunity mimo
Prahu, z toho důvodu, že v ten moment, kdy bych se vrátil, tak bych neměl žádnej společenskej
život, že bych prostě byl do tý doby odříznutej úplně od světa a říkal jsem si, že v ten moment,
kdy by to bylo takový nárazový, tak bych velmi lehce do toho vklouznul zase. Což tohle
chráněný bydlení bylo..ehm..bylo tam, kde je mi doma, což je Praha, asi tak. Protože prostě já
jsem se narodil v Praze, prožil jsem většinu života v Praze, takže pak ten širší pojem toho
domova je Praha žejo, a tam to bylo a já jsem se tam moh pohybovat, moh jsem prostě si
vytvořit přátele, který neberou drogy, nebrali drogy a brát nebudou, aspoň doufám (zaklepal o
stůl) a to si myslím, že mi pomohlo hodně.
(R4) 141-149: …jedinej kamarád, kterej mi zůstal z dřívějška, je spolužák ze základky,
nejlepší kamarád ze základky. Jinak všechny známý, kamarády tohlencto mám úplně nový. No
mám ještě okruh lidí z práce, se kterýma máme kamarádskej vztah, ale většinou se moc
nerozvíjí, krom toho, že si o pauze sednem a pokecáme si spolu, tak nějak jako se nevídáme,
nechodíme spolu nikam nic takovýho, ale jako tak no. Takže jako přátele mám nový přátele,
kteří nebrali drogy, neberou drogy, koníčky nový a tak. Víceméně skrze ty koníčky, dělám
šerm, což jsou většinou starší pánové, který teda pijou dost, ale já alkohol nemám ani jako
přímej spouštěč.
(R4) 442-449: že tam zas pro mě bylo důležitý v tom komunitním bydlení spíš z toho
hlediska tý rehabilitace po tom léčení důležitý mít kolem sebe lidi, se kterýma můžu přicházet
na jiný myšlenky než na ty drogy. A že právě jsem si tady jako v Praze, jakože i ta Praha je pro
mě domov, což znamená jako nějaký, nějaká prostě městská kultura, něco, kde člověk přichází
do kontaktu s lidmi, může si vytvořit přátelství a může tam najít nějakej, nějaký lidi, se
kterejma může komunikovat a bavit se s nima a tak.
7) Rozhodl jsem se pro podporu samostatnýho bydlení, nebyl jsem připravenej úplně se
starat sám o sebe. Potřeboval jsem si vyzkoušet, co musím doma zastat – úklid, osobní
hygienu, stravovat se zdravě, neutrácet za blbosti, abych měl na jídlo.
(R4) 174-176: No pro PSB jsem se rozhod z toho důvodu, že jsem si myslel, že nejsem
připravenej úplně na to starat se jako sám o sebe bez nějakýho dohledu a nějaký pomoci.
(R4) 178-183: Ten dohled nebyl podle mě ani tak už moc o těch závislostech, to si myslím,
že to už jsem v tý době už měl vyjasněný a byl jsem prostě na tom i psychicky dost, dost dobře.
Ale…ehm..ten dohled byl nad tím, abych se osamostatňoval. Jakože neměl bejt jako dohled a
pomoc o tom, že budu pobírat nějakou sociální péči, ale naopak abych se dostal k tomu, že
žádnou tu sociální péči už nebudu potřebovat.
(R4) 185-190: No vozkoušet si, co všechno musím zvládnout zastat doma, abych moh sám
fungovat. S tím, že, no tak, měl jsem kontrolu bytu a musel jsem po sobě vypucovat pořádně
koupelnu, jako mě to nenapadlo vydrhnout dlaždičky v koupelně, říkal jsem si, že to bude
dobrý a pak když jsem je drhnul, tak jsem zjistil, že jsou fakt jako zaflákaný no, že holt si toho
jako nevšímám, až je to potřeba no.
(R4) 192-196: Úklid, péče o osobní hygienu a ještě uvařit si něco jako, stravovat se nějak
zdravě trochu aspoň a myslet na to, aby měl člověk doma co jíst, aby nešel, neutrácel za
blbosti, aby měl peníze na to jídlo, protože to není jak na chráněným bydlení, že tady už si ho
člověk kupuje sám, že jo. Sám si zásobí ledničku a kredenc. Umejt nádobí a vyluxovat si a
takový věci.
(R4) 198-199: Jsem věděl, že si to potřebuju nějak osvojovat. Proto jsem nešel z chráněnýho
rovnou do pronájmu.
8) Na PSB jsem bydlel sám, měl jsem tam absolutní soukromí, klid, zázemí, vybavenej byt.
V návaznosti na několik let života na ulici to pro mě byl čistě můj domov.
(R4) 201-209: Sám jsem tam bydlel. No tak měl jsem tam absolutní soukromí, bydlel jsem
sám a..ehm..já jako v návaznosti na to, kdy prostě jsem byl několik let na ulici, tak prostě, když
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mám příjemnej, příjemný prostředí, kde můžu mít klid, odpočinout si a pakliže tam mám
takový zázemí, jaký bylo třeba v tom podporovaným samostatným bydlení, kdy to je prostě
úplně vybavenej byt, tak je to pro mě doma. Je to prostě čistě můj domov, není to prostě doma
rodiny, kterou prostě nemám svojí vlastní, ještě jako patřím do tý rodiny mojí mámy,
tak..ehm..tak je to doma, je to čistě moje doma. Takže jako jo, je to vlastní domov, tak prostě.
(R4) 274:
…jinak ale na PSB mi vyhovovalo bydlet sám.
(R4) 398-401
No nejvíc doma jsem se na PSB cejtil, když se mi podařilo uvařit si nějaký
dobrý jídlo. Když se nepodařilo a nebylo to moc dobrý, tak jsem to sněd, protože jsem měl
hlad. Ale když se podařilo něco opravdu dobrýho, tak jsem si řekl, tak, teď se krásně nacpu,
natáhnu se..
9) V osmnácti mě máma vyhodila z domu, před léčbou jsem bydlel nějakou dobu u otčíma, u
babičky. Mám zkušenost s tím, kdy člověk nemá domov, šest zim jsem strávil na ulici.
Naučilo mě to. Musel jsem změnit, to jak se chovám, pakliže jsem chtěl věci, na kterých mi
záleží, který jsou většinou spojený s domovem - teplou vodu, teplý jídlo, suchou postel a
střechu nad hlavou.
(R4) 216-217: No, mám tu zkušenost, kdy člověk nemá domov, protože šest zim jsem
strávil takhle.
(R4) 219-238: Šest let, no víceméně nebylo to kompaktně šest let v kuse, za celou tu dobu
jako sem mezitím asi..(přemýšlí). Půl roku jsem strávil zimu mezi druhou a třetí léčbou na
ulici, takže prostě. Já si pamatuju, že jsem prostě šestkrát v zimě byl na ulici. A mezitím jsem,
když byly některý ty léta, tak jsem bydlel mimo Prahu u nevlastního otce, nějakou dobu jsem
bydlel u babičky, jo že prostě to bylo rozkouskovaný různejma momentama, kdy jsem bydlel u
někoho jinýho, což teďka jako mi vlastně dochází..ehm…díky tomu, že se mamka o tom
s někým bavila, že je dobře, že vlastně máma nade mnou v ten moment, kdy prostě mi bylo
osmnáct a…ehm..chtěl jsem fetovat furt jenom, byl jsem, byl jsem už závislej prostě, ale neměl
jsem ochotu se jít léčit, tak nade mnou zlomila hůl a přestala mi jakýmkoliv způsobem
pomáhat a je pravda, co říkala ona, že spousta těch mejch vrstevníků, který maj rodiče, který,
když za nima ty jejich děti přijdou a tvářej se, že jsou hrozně hodný, a že všechno už jako bude
dobrý, tak oni je vezmou zpátky domů, oni jim tam něco ukradnou a zas prostě jdou a fetujou a
žijou na ulici a takhle se to opakuje furt. A já vlastně v současnosti jsem vděčnej za to, že
máma mě nechala se v tom vykoupat takovým způsobem, že nakonec prostě mi došlo,
že..ehm..mi záleží víc na jinejch věcech než na tom se někde zfetovat a nakonec jsem prostě
zjistil, že mi došlo i to, že pakliže ty věci, na kterejch mi záleží, že jestliže je chci mít, tak
musím změnit to, jak se chovám.
(R4) 240-241: To jsou věci, který většinou jsou spojený s domovem. Ehm..teplá voda, teplý
jídlo, suchá postel, střecha nad hlavou.
(R4) 243-251: Hm, jo, no to byly krušný chvíle jako. Říkám si, že kdyby mě teďka jako
někdo vysadil v nějakým válečným konfliktu, někde na nějakým území prostě, kde se vede
válka, tak asi..ehm..kdyby mě nikdo nezastřelil, tak prostě díky tomu co jsem si zažil v těch
zimách, na tý ulici, tak jsem schopnej tam přežívat. Že tam v území, kde je nějakej válečnej
konflikt, tak by mě musel někdo zabít, protože jinak prostě jsem z toho, co jsem se naučil za tu
dobu, co jsem byl na ulici, bych se uměl pro sebe postarat tak abych neměl hlad, měl kde
přespat, měl nějakou základní hygienu, abych nevypadal úplně hrozně, tak to bych zvládnul
asi.
(R4) 253:
No, od 18 do 23 let a pak vlastně ještě jednu zimu.
(R4) 255-263: No v těch 18 let mě právě máma vyhodila z domova s tím, že jestli se chci
vrátit domů, tak musím jít na léčení. Já jsem nechtěl přestat fetovat, takže jsem šel na ulici, no
a mezitím prostě než jsem šel na první léčbu, což bylo v mejch 23 letech, tak jsem nějakou
dobu bydlel u otce, nebo teda u otčíma, že vlastního tátu neznám, takže u otčíma a jeho ženy a
asi dvakrát dva měsíce jsem bydlel u babičky, jo. Pak jako babička se o mě starala takovým

93

způsobem, když už jsem tam zase nemohl bydlet, tak mi dovolila tam přijít a vykoupat se,
umejt se prostě, dostal jsem najíst a nechal jsem jí tam třeba oblečení, ona mi dala nový čistý
oblečení..tak tak no..
10) Do budoucna mám představu vlastního domova, bydlet sám nebo s partnerkou ve
vlastním pronájmu někde v Praze. Doma je vlastní bydlení, i malý a praktický může bejt
domovem.
(R4) 273-283: Ta má představa toho domova mýho vlastního, né toho s rodinou, ze který
pocházím, je to, že buď bydlím sám, nebo bydlím s partnerkou. Představa, že bydlím někde
v podnájmu je pro mě asi tak stejně domov jako představa o tom, jakou jsem měl představu,
než jsem šel do chráněnýho bydlení, jakou jsem měl představu o tom chráněným bydlení. Že
vlastně jako spolubydlení s někým, to je možná lepší o trošku než ten podnájem u někoho, ale
taky to není úplně ta představa toho doma. Doma je prostě vlastní bydlení, nemusí bejt velký,
jo, nemusí to bejt prostě obrovskej byt, kvartýr, kde má člověk obrovskej gauč, televizi, prostě
může to bejt malý, stačí, aby to bylo praktický, a to může bejt domov.
(R4) 285-288: No pronájem bych chtěl. Podnájem jakoby bydlet někde třeba u rodiny, která
si potřebuje přivydělat, že třeba bydlet s nima v pokoji, to není představa toho doma, protože
proč, je to cizí doma, je to doma nějaké jiné rodiny. A je to cizí doma a moje doma je prostě
jenom moje doma.
(R4) 323:
Jo, chci bydlet sám, akorát bych chtěl asi pračku…
11) Spolíhám, že vyjde sociální bydlení, jinak doufám, že mi máma koupí garsonku v Praze
nebo dostanu byt po babičce.
(R4) 328-341: No kdyby nevyšlo to sociální bydlení, tak bych asi poprosil mámu. Protože
brácha má byt velkej od mámy a je to krásnej byt a ještě dostal barák do užívání za Prahou,
kterej s mámou nechali rekonstruovat a tohlensto. Tak si myslím, že bych možná, že jsem jako
hodně vyváděl v dětství, ale že jsem určitě mámu nepřipravil o takový obnosy, aby to bylo
adekvátní tomu, co dostal od ní brácha už. Jako z části je to pochopitelný, protože má už dítě,
že ho máma takhle podporuje, ale jako myslím si, že by vůči mně od mámy bylo taky férový,
kdyby mi pomohla koupit nějakou garsonku, garsonku v nějaký části Prahy, kde je prostě
nějaká infrastruktura, jako tím myslím dopravní dostupnost. Kdy prostě já jako člověk se
schizofrenií, kterej nemůže mít řidičskej průkaz, budu schopnej se dopravit městskou
hromadnou dopravou někam jinam, kde budu pracovat nebo něco takovýho. No ale víceméně
teďka je to takový, že spíš spoléhám na to, že mi ten sociální byt přidělej a budu v pronájmu.
(R4) 327-355: Ale jako máma to bere s tím, že prostě si uvědomuje, že když jsem k ní
odešel bydlet s tím, že u ní budu bydlet tak dva roky, tak jsem vlastně přerušil ten cyklus, že
vlastně, když bych měl odcházet z podporovanýho samostatnýho bydlení, tak by mi můj
klíčovej sociální pracovník pomohl najít nějakej sociální byt nebo nějakej byt, kterej bych si
moh dovolit. A od mámy je to prostě tak, že si uvědomuje, že mi tenhle cyklus, tím, že chtěla,
abych se k ní nastěhoval, tak že by mi měla pomoct nějak s tím, abych se moh do těch dvou let,
já jsem tam od začátku školního roku, takže v září 2015 bych se měl stěhovat někam jinam,
takže mi s tím nějak pomůže.
(R4) 452-453: …babička chce, abych po ní zdědil barák za Prahou a byt v Praze.
(R4) 456-457: …bude to součást dědictví po mámě, ale babičky přání je, abych to pak
zdědil já.
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12) Jako člověk se schizofrenií nemůžu mít řidičskej průkaz, chci bydlet někde, kde se
dostanu hromadnou dopravou.
(R4) 335-339: …v nějaký části Prahy, kde je prostě nějaká infrastruktura, jako tím myslím
dopravní dostupnost. Kdy prostě já jako člověk se schizofrenií, kterej nemůže mít řidičskej
průkaz, budu schopnej se dopravit městskou hromadnou dopravou někam jinam, kde budu
pracovat nebo něco takovýho.
13)Abych se doma cejtil doma tak uklízím, uvařím jídlo a snažím se vycházet s lidma.
(R4) 362-365: No když třeba přijdu domů a v kuchyni je nepořádek, tak uklidím, umeju
nádobí, teďka pomáhám mámě různě. Doma teď sekám zahradu. Uklízím si v pokoji, že jo,
klasika. Ve sklepě třeba organizuju věci, aby se daly najít, aby se tam toho vešlo co nejvíc.
Uklízím garáž a tak podobně.
(R4) 368-372: Pro sebe, abych se cejtil doma doma? Tak jako uklízím si v tom pokoji,
abych měl pocit nějakýho hezkýho prostředí, kde můžu strávit čas, když jsem nemocnej, když
si potřebuju odpočinout, když potřebuju na něčem pracovat doma, abych tam měl prostředí,
aby mě to nedeprimovalo. Prostě pořádek a uklizeno, abych se tam cejtil příjemně.
(R4) 374-378: ...jinak když teď nebydlím sám, bydlím s mámou a ségrou, tak důležitý je
taky vycházet s nima, nehádat se s nima, ale zároveň nejsem submisivní, nepodřizuju se, že
prostě hledám kompromisy a východisko takový, abych neubližoval těm ostatním, ale zároveň
nejsem jejich otrok, prostě.
(R4) 381-382: No určitě se vyhranit, když jsou potřeba udělat nějaký práce, tak řeknu jako
dobře, ale musíme se dohodnout na někdy, kdy ty, já, budeme mít čas.
(R4) 385-393: No tak třeba na CHB jsem se účastnil všech těch společnejch
aktivit..ehm…typu úklidy, nákupy, péče o tu komunitu jako vaření, a zároveň nějaký taky jako
kompromis taky najít vždycky, aby člověk těm ostatním lidem, aby za něj nedělali věci a
abysme si tam byli rovni, aby nikdo z nich nemusel dělat věci za někoho jinýho. Což
znamenalo třeba i moment, kdy někdo chtěl po někom jiným, než jsem já, aby za něj něco
udělal, a nebylo to jako fakt opodstatněný, tak se toho člověka, kterej prostě nebyl dost
progresivní, aby tomu dalšímu řek, že to za něj dělat nebude, tak mu prostě říct, že takhle to
prostě nebude fungovat, to je tvoje povinnost, to musíš udělat ty.
(R4) 398-401: No nejvíc doma jsem se na PSB cejtil, když se mi podařilo uvařit si nějaký
dobrý jídlo. Když se nepodařilo a nebylo to moc dobrý, tak jsem to sněd, protože jsem měl
hlad. Ale když se podařilo něco opravdu dobrýho, tak jsem si řekl, tak, teď se krásně nacpu,
natáhnu se..
14) S sebou si nosím ten pocit, že se mám kam vrátit, že mám zázemí, místo někde.
(R4) 406:
S sebou si nosím ten pocit, že mám kam se vrátit.
(R4) 408-414: No v týhle době k mámě, ale když jsem byl na tom PSB, tak to byl ten byt
tam. Že prostě vím, že až udělám to, proč nejsem doma, ať je to práce nebo trénink nebo tohle,
tak že se vrátím domů, tam se najím a půjdu spát, a vím, že prostě, že mi tam nebude zima,
budu tam mít pohodlí, budu tam mít i to soukromí nějaký. Jako pak mě napadá to, že si s sebou
nosím svoje čisté oblečení, které prostě mi dovoluje nějakej komfort příjemnýho pocitu a víc
mě toho asi nenapadá no.
(R4) 416-419: Že pro mě je to prostě ten pocit toho, že vím, že se mám kam vrátit, to je ten
hlavní důvod, že mám prostě to zázemí, to je to co si nosím s sebou, ten pocit toho, že vím, že
mám někde nějaký místo, kde si odpočinu, zregeneruju se a budu mít sílu do dalších věcí.
(R4) 422-439
…já když jsem si našel nějakej squat, já jsem nesquatoval jako squateři, že
squatujou v nějakejch společnejch prostorách, kde jich je prostě hodně, ale vždycky jsem si
našel sám někde něco, tak jsem jako..ehm..měl se kam vrátit, ale bylo to takový, jakože to
bylo..ehm..jenom nouzový řešení, bylo to jako takový, že to nebylo takovýto řešení, že když se
tam vracím, že by mi nevadilo se tam vracet po zbytek života. Zatímco jako
teďka…(přemýšlí)..by mi nevadilo, ani, ani na tom chráněným, kde člověk žil prostě vlastně
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původně s cizíma lidma, s kterejma se neznal nejdřív a bylo to na kratší dobu a člověk o tom
věděl, tak by mi nevadilo tam zůstat třeba jako prostě jestli je tam ještě Monika (uživatelka
CHB, jméno změněno) tak by mi nevadilo tam zůstat jako ona, klidně po zbytek života,
protože to prostředí tam je tak jako příjemný a tak jako vyhovující potřebám člověka si
myslím, aspoň mě to tak připadalo, jakože to bylo takový, že se vracím fakt někam, kde mi
bylo dobře, kde bych fakt jako klidně byl nastálo. Stejně tak jako tady u mámy by mi to
nevadilo, ale tak jako prostě už když jsem se sem stěhoval, tak jsme to koncipovali tak, že tam
budu nějakou dobu a že pak se bude ségra vracet a pak si najdu nějaký bydlení. Ona sice do
tejdne přijela z toho Rakouska od otčíma zpátky, že už tam nechce bejt, ale tak platí, že ty dva
roky prostě tam budu.
15) Do budoucna chci profesní kariéru, dobře placenou práci, abych splatil dluhy a opravil
barák po prastrejdovi.
(R4) 451-459: V současný době je to profesní kariéra a nějaká dobře placená práce. Mám
ještě velký dluhy u dopravních podniků a pak babička chce, abych po ní zdědil barák za Prahou
a byt v Praze. No a ten barák se bude muset opravit celej, aby prostě fungoval a aby se
nerozpad časem. Takže já chci se dostat k tomu, abych vydělával dost peněz na to, abych si
moh ten barák dovolit opravit. Teda on nejdřív připadne mámě a bude to součást dědictví po
mámě, ale babičky přání je, abych to pak zdědil já. A mě teďka spíš jde o to, mít, prostě bejt na
tom tak, abych si tu opravu baráku moh dovolit, protože to je vlastně barák po
mým..ehm..prastrejdovi…
16) CHB a PSB možná bylo jenom bydlení, ale pro mě to bylo doma.
(R4) 490-498: …bydlení bych bral jako místo, kde jenom třeba, když bych..ehm…třeba měl
nějakej jako firemní byt někde, abych, když bych tam třeba pracoval dlouhodobějš, ale nebylo
by to bydlení na stálo, nebyl by to vyloženě ten domov, že by to nebyl…ehm..dokud si nenajdu
něco jinýho, moje jediný možný bydlení. Že příklad jo, získám práci a mám odjet pracovat na
Slovensko a firma mi tam zaplatí garsonku. A tam půjdu prostě a to je moje bydlení a já tam
chodím do práce, ale pak se třeba jednou za dva měsíce vracím prostě někam, kde mám to
doma.
(R4) 501-504: Jo, já jsem to vnímal, že jsem si trošku protiřečil, ale…ehm…třeba jako pro
mě jako člověka, kterej nemá vlastní rodinu, by vlastně ten pojem doma a to bydlení mohli
splývat, ale myslím si, že tam jako nějakej rozdíl jako je, kterej u mě není identifikovatelnej,
ale někdo jinej ho může jako přímo vnímat.
(R4) 511-513: Doma je jako to, co si vytvoří jako novej domov a bydlení je něco co
nemá..ehm..takovou, nepoutá ho to tolik k tomu jednomu místu jako to doma.
(R4) 515-519: Já nevím, asi to, asi to bylo jenom to bydlení, ale pro mě jako pro člověka,
kterej byl zvyklej na to, že to, to bydlení, kdy vlastně já jsem nebydlel, ale taky jsem někde
přespával a to pro mě bylo to bydlení, takže najednou to chráněný bydlení a podporovaný
samostatný bydlení bylo o tolik příjemnější, že to pro mě bylo doma.
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Příloha č. 9: Významové trsy k tabulkám
V následující příloze uvádím některé výroky respondentů, vztahující se k pojmům
uvedeným v tabulkách. Vzhledem k bohatosti dat zde neuvádím všechny výroky, kompletně je
lze dohledat v přepisech rozhovorů a ve významových kategoriích. Jednotlivé výroky cituji
s označením respondenta R1 až R4, aby bylo patrné, kterému respondentovi výrok patří.
Současně uvádím čísla, která označují čísla řádků, aby dané výroky bylo snadné dohledat
v přepisech rozhovorů
Významové trsy k tabulce č. 2: Souhrnné významy pro domov
1) Domov je místo a vlastní prostor
(R1) 294:
Doma je v lese.
(R1) 277-279: …doma je vlastně, když si koupíte svůj vlastní byt a máte práci, anebo jste
nějaký bohatý člověk a máte prostě svůj.
(R2) 4:
…zázemí…
(R2) 5:
… místo, kam se můžete vracet…
(R3) 15-17:
…místo pro mě bylo taky důležitý, protože jsem tam prostě vyrost, jako to
město a to jeho okolí, to bylo taky takovej jako širší domov. A ten byt jsem znal vlastně od
malička…
(R3) 609-611: Třeba tady ten byt to má možná blíž k tomu bydlení, že jakoby kdybych se
měl rozhodnout a říct, kde jsem doma, tak doma jako je spíš v tom kraji u mamky. Ale jako
taky doma je to taky.
(R3) 624-631: …doma je to tady, protože tady je to čistě jako můj prostor, že to tam mám
úplně jakoby po svým zařízený, je to můj prostor, moje věci a jakoby takový to moje soukromí,
že jakoby třeba u tý mamky, tam jsou ty lidi, ale ten prostor jako takovej, ten byt jako, já tam
třeba nemám pokoj svůj, jsem tam tak jako různě rozprostřenej po obýváku, ložnici a je to
takový že jako…ehm..pro mě ideální by bylo, kdyby ta místnost, co mám tady se přenesla do
jednoho toho pokoje co je u mámy a potom by to byl úplnej domov. Takhle je to jakoby
rozdělený do dvou míst.
(R3) 633:
…taky soukromí, a nějaký jakoby nezávislosti.
(R3) 336:
…vracím se tam. Je to místo, kam se člověk vrací no.
(R3) 367:
…dokud ty lidi prostě tam budou, tak se mám kam vrátit.
(R4) 424:
…měl se kam vrátit…
(R4) 7-11:
Místo, kde si odpočinu a kde zůstanu, třeba když jsem nemocnej, když mi
není dobře.
(R4) 485-487: Takže takovej ten, ta představa o tom, co si myslím, že by normálně člověk
měl pojímat jako domov, je něco, kde vyrůstal s rodičema, kde ty rodiče ještě furt žijou a kam
on se za nima může vrátit a má k tomu místu…
(R4) 290-292: …teďka je to o tom, že jsem si vybavil pokoj u mámy, mám tam svý nějaký
soukromí, kdy si můžu zalízt do pokoje, mám tam klid, nikdo mě tam neruší…
(R4) 301-302: …mám tam soukromí, mám tam svůj pokoj, mám tam, kde si uvařit, kde se
vykoupat. Mám tam, kde si hlavu složit a mám tam velkou postel.
(R4) 241:
…střecha nad hlavou.
(R4) 116-118: …:kde je mi doma, což je Praha, asi tak. Protože prostě já jsem se narodil
v Praze, prožil jsem většinu života v Praze, takže pak ten širší pojem toho domova je Praha
žejo.
2) Domov jsou lidi kolem
(R1) 1:
…máma.
(R1) 11: A táta, když někdo má, když má štěstí.
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(R1) 577-578: …o domově je to, to který je pobočník domova. To jsou jako příbuzný,
bratranci. A to mám!
(R1) 368-369: …nevidět celý den nějakýho člověka, to mi vadí. Takže tak jako známí,
sousedi, ale kamarád asi těžko.
(R1) 354-356: …bez sousedů to ani nejde, i myslivec musí mít sousedy, sice dva kilometry,
ale jo. No rozhodně sousedi jsou víc pro mě než lidi, který choděj okolo.
(R1) 360-361: …pro mě jsou součástí harmonie a pohody v domácnosti.
(R2) 16: Já jsem vyrůstala s bratrem, s rodičema.
(R2) 429-430: … doma máte vlastně, tam máte nějaký jakoby lidi, který se na Vás těšej.
(R2) 121-122: …jednu sousedku jsem tam měla, sousedku jsem měla. Ta za mnou
chodila…
(R2) 361-362
…jednou za rok se vidíme, my se známe od dětství právě z toho Kolína
(město změněno). No takže mám takhle odtamtud pohled od kamarádky…
(R3) 607:
A pro mě domov jsou jako ty lidi.
(R3) 14-15:
…domov vnímám jako spíš takový společenství těch lidí.
(R3) 347-348: dům takovej příjemnej, že to není jenom ten byt, ale ty známí sousedi…
R3) 471-473:
No že tak jako hodně držíme při sobě a hned jsme jako v kontaktu a že
všechno se řeší společně a vzájemně se podporujeme. Když jako někomu se něco děje, tak ty
ostatní jsou jako při něm.
(R3) 475:
To je úplně základní, to hraje úplně hlavní roli no.
(R4) 375:
…:vycházet s nima, nehádat se s nima…
(R4) 25:
…domov je máma, ségra a případně oběd vařící brácha…
(R4) 490:
Doma bych vnímal jako.ehm…místo, kde člověk žije s rodinou.
3) Domov jsou vzpomínky a bezpečí (dětství)
(R1) 9:
To co je nezbytný pro dítě, aby žilo v podmínkách jako je doma.
(R1) 61-62:
No příjemně, komfort, asi že jsme teda moc peněz neměli, ale máma ke mně
byla hodná.
R1) 7:
Klid, harmonie, když se dobře daří.
(R1) 115:
Klid, bezpečí a samota.
(R1) 9:
To co je nezbytný pro dítě, aby žilo v podmínkách jako je doma.
(R1) 14: No do 14 let bomba, ale pak už to byla katastrofa.
(R2) 3-5:
…já mám vzpomínky dost takový smutný i prostě všelijaký, ale vybaví se mi,
když se řekne doma, vybaví se mi zázemí, někdo, kdo Vás má rád a někam, místo, kam se
můžete vracet, kde je prostě nejlíp.
(R2) 9-10:
Ale doma určitě to bylo strašně fajn jako to dětství…
(R2) 24-26:
… jsem ráda, že jsem, že už to není tak čerstvý, že už nebrečím tak často, a
že jsem se tak nějak zvykla bez tý maminky a bez toho táty vlastně fungovat takhle jak funguju
zatím.
(R3) 78: … žil jako ve vzpomínkách na ten domov s tou ženou…
(R3)339-342:
…je to taková jistota, takovej poměrně, v tom jak jsem mluvil o tom, že tu
Prahu vnímám tak trochu jako nepřátelsky, tak tohle jako je místo, kde se můžu tak trošku
schovat, taková jako ulitka.
(R3) 162-163: …cejtil jako hodně bezpečně, že tam jsem byl od tý Prahy jako oddělenej no.
(R4) 488:
…vzpomínky právě jako z dětství.
(R4) 28-31:
…ještě se mi takhle jako zpětně vybavujou vzpomínky často teďka, díky
tomu, že teďka bydlím se ségrou, která je v pubertě, který je čtrnáct, tak se mi vybavuje, co
jsem já prováděl v pubertě.
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4) Domov tvoří (moje) věci
(R1) 1:
Postel, stůl, židle, okno, vařič, lednice, televize.
(R1) 7:
Lustr, koš, Wc, koupelna.
(R1) 325-326: No a pořídil jsem si kaktus.
(R2) 327:
A já právě mám tady třeba různý takový věci, třeba co jsem dostala od...
R2) 367-368:
…to je takovej můj kus domova. No a taky tady mám Vikinku (ukazuje
křečka na stolku).
(R3) 620-621: …máte věci, který připomínaj domov nebo vytvářej, třeba ty knížky, který
vozím taky s sebou.
(R4) 4-5:
…kuchyň, nějakou koupelnu se sprchovým koutem nebo s něčím takovým,
stůl a postel.
(R4) 240-241: …věci, který většinou jsou spojený s domovem. Ehm..teplá voda, teplý jídlo,
suchá postel…
Významové trsy k tabulce č. 3: Vnímaní rozdílů mezi pojmy domov, doma, bydlení
(R1) 493:
Domov je tam kde Vaše rodný bydliště…
(R1) 494-497: Nejdůležitější je domov, tam kde se narodíte. To ve Vás zůstane a do
určitýho věku než přesáhnete limit je to Vaše kritický. Protože když nemáte tuhle hranici tak
ten život máte chudší a nemáte tolik kvalitní. To je jako když děti nepijou Sunar a pijou místo
toho mlíko.
(R2) 519-520: Mě teda ještě vlastně napadá, že ten domov je vlastně jenom jeden…
(R4) 481-483: Domov bych…ehm...vnímal jako, ale to já, to my nemáme, ale vnímal bych
to jako něco, kde jsem bydlel v dětství, jenomže my jsme se v dětství hodně stěhovali.
(R3) 5-6:
…původní domov, jakoby s rodičema, se ségrama a ten původní domov
v Loukově (místo změněno). A to byl takovej asi nejzákladnější domov…
(R1) 493-494: …doma je tam kde se zařídíte Vy. Byt nebo dům nebo rezidenci.
(R1) 277-278: …doma je vlastně, když si koupíte svůj vlastní byt…
(R4) 511-512: Doma je jako to, co si vytvoří jako novej domov…
(R4) 281:
Doma je prostě vlastní bydlení…
(R4) 285:
…pronájem…
(R1) 492:
Tak bydlení je přechodný.
(R2) 519-521: …to bydlení je jako vlastně taky takový přestupný místo k tomu domovu, tak
tak bych to řekla.
(R3) 602-607: …v každým bydlení si člověk podle mýho názoru musí jakoby udělat
kousíček toho domova, aby tam vůbec moh bejt. A to bydlení je takový jako, to třeba jako pro
mě byla ta kolej nebo..ehm…když jsem bydlel v tom klášteře toho půl roku, tak to je jako
bydlení, že člověk má kde přespat, může tam jako bejt, ale není to domov.
(R4) 490-498: …bydlení bych bral jako místo, kde jenom třeba, když bych..ehm…třeba měl
nějakej jako firemní byt někde, abych, když bych tam třeba pracoval dlouhodobějš, ale nebylo
by to bydlení na stálo, nebyl by to vyloženě ten domov, že by to nebyl…ehm..dokud si nenajdu
něco jinýho, moje jediný možný bydlení. Že příklad jo, získám práci a mám odjet pracovat na
Slovensko a firma mi tam zaplatí garsonku. A tam půjdu prostě a to je moje bydlení a já tam
chodím do práce, ale pak se třeba jednou za dva měsíce vracím prostě někam, kde mám to
doma.
(R4) 512-513: … bydlení je něco co nemá..ehm..takovou, nepoutá ho to tolik k tomu
jednomu místu jako to doma.
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Významové trsy k tabulce č. 4: Výroky vztahující se k sociální službě chráněné bydlení
1) Podpora a pravidla
(R1) 238-239: No ta podpora, ta tolerance a ty přísný pravidla, a v současný době tenhle
samostatný pokoj.
(R1) 241-243: No ta podpora je vůbec že se o mě někdo zajímá a že mě drží zkrátka a abych
se držel támhletěma pravidlama (ukazuje na pravidla chodu na CHB vyvěšenými na dveřích)
(R1) 245-247: A vlastně těma pravidlama a co mám ve smlouvách a že si nemůžu vyhodit z
kopýtka a že vlastně ta podpora je zároveň i …vychovatelný, abych třeba bral léky každý
den..no.
(R1) 105-106: …tady v bydlení jsem to snížil tak na 4 hodiny jako neustálýho strachu.
(R1) 233-236: Teďkon můžu říct, že se mi tady hodně, hodně zlepšil psychický stav a teda
já jsem byl víc než stabilizovaný, když jsem sem přišel ale, a v těch mojích problémech a vším
jsem byl pořád bezradný. I, dalo by se říct, docela zlomený. Byl jsem vyčerpaný, a..no.
(R1) 249:
No, a že postupně se, no ta psychika se mi tady postupně zlepšila.
(R2) 435-439: …je to takový víc o trošku…ehm…jak bych to řekla, poslušnosti..nebo to je
blbý slovo, ale takový trochu víc přísnější, jako malinko. Třeba tady sice je to krásný, ale třeba
v tý léčebně je to daleko víc přísný. Ale jako je to velkej rozdíl domov, kde je člověk doma.
Jinde je to víc ne o poslušnosti, já jsem to řekla blbě, ale je to spíš o disciplíně, že je to
disciplína víc.
(R2) 441-442: …ale zas ne nijak moc. Jako tady jsou, že třeba kdybych začla kouřit tady na
pokoji, tak to nejde.
(R2) 458-462:
Takže to bydlení tady je taky vlastně taky takový domácí, ale někdy je to
takový přísný. Nemyslím konkrétně tady, ale třeba někde, v tý léčebně asi si myslím. Tam není
volno, tam byli přísný, si pamatuju, že jsem byla pod práškama, těžko mi bylo a musela jsem
vytírat rajóny, takže to bylo šílený.
(R2) 464-466: Taky jsou, ale ne takový. Teď třeba budeme mít každej přiřazenýho patrona,
kterej nám bude pomáhat s úklidama. Protože já budu potřebovat tady s tím oknem, umejt,
sundat záclonu a tak.
(R2) 507-509: ...a vopravdu mi tady pomáhaj. Že oni řeknou třeba, no chcete pomoct s
vařením? A je tady jedna paní, která mě pomohla, taky terapeutka, která mě učí vařit a tak.
(R2) 470-472: No že mám střechu nad hlavou, že nemusím bejt venku no. A taky v tom, že
se tady člověk hodně naučil. Protože já když jsem sem přišla, tak jsem neuměla ani míchaný
vajíčka udělat a teď už normálně vařím.
(R2) 475-476: S dobrovolnicí jsme se vídala, že jsme malovaly, že za mnou chodila.
(R2) 482-485: …hrozně hodnou terapeutku, která se mnou chodí, i po doktorech chodíme
spolu. Jsem ráda, že to takhle zvládáme. No a ze začátku to vůbec nešlo asi dva roky, mě
vždycky brácha musel dovážet léky a nakoupit a tak.
(R2) 488-491: A já právě mám, že potřebuju pomoct s tím chozením. Ona právě terapeutka
mi už tenkrát říkala, že tohleto je první cíl, kterej bych si měla dát. Jinak bych právě opravdu
zakrněla a nešlo by to, já vím.
(R4) 155-163: … bydlel tam s přítelkyní, no a na tom bydlení jsme se vlastně celkem slušně
podporovali ve všem možným, hlídali jsme se do jistýho okamžiku, pak vlastně jsem řešit
s terapeutama, že jako mám nějaký obavy, že Martina (jméno změněno) recidivuje, což jako se
ukázalo jakože…ehm…nevím, jak je na tom teďka, ale jakože dobře, že jsem tu obavu sdělil
terapeutům z chráněnýho bydlení a vlastně my jsme si navzájem prostě dodávali jako sílu do
toho abstinovat a vůbec se sebou něco dělat, jako v tý době, kdy člověk ještě má tendenci jako
uvažovat nad tím jaký to bylo předtím než člověk abstinoval no, asi tak.
(R4) 123-130: …dozor terapeuta, kterej jako kontroluje, aby se neporušoval řád v tom, že se
tam nepije, nekouří se v budově, neberou se tam drogy, což prostě je taková jako, není to
taková jako kontrola jako je třeba v léčebně, kdy prostě nad tím člověkem fakt někdo stojí a tak
jako prostě tak jako jestli se to poruší tak konec a hotovo, ale tam je to spíš kontrola v tom, aby
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člověk neporušoval chod tý komunity. Ale je to taková kontrola, že potom co jsem byl 7
měsíců v léčebně, jsem potřeboval k tomu, abych, abych se udržel, abych nezačal, abych
nerecidivoval.
2) Ubytování
(R1) 261:
No nejenom soukromí,…
(R1) 262-263: Jinak mi to dává takový bezpečí. Že mám tady prostor k tomu, abych se
uzdravil z toho strachu.
(R1) 265-266: Ale ten strach, to právě potřebuju, právě se mi hodil tenhle pokoj.
(R1) 118:
No když můžu. A když ne, tak se snažím nějak schovat…
(R1) 265-266: Ale ten strach, to právě potřebuju, právě se mi hodil tenhle pokoj.
(R1) 285-287: Tím bezpečím. A ta podpora ta je za dveřma. Hlavně ten pokoj, pocit bezpečí
a podpora za dveřma. Ale když tady přijde podpora do pokoje, tak je to taky doma.
(R1) 331-332: No udržuju si takovej ten domácí harmonogram. A snažím se, teda…, je to
moje výslovný přání, aby mi sem nechodili cizí lidi.
(R1)335:
Jako ne cizí, ale jako myslím mimo chráněný bydlení.
(R1) 336-338: Ale jako víte, když třeba přijdou nějaký to, tak abych tady měl zamčeno, aby
mi tady nikdo nic neukrad nebo aby tady neudělali nějakou škodu a nebyla na mě.
(R2) 453-454: No trošku mě vadí, malinko, že jsem každej chodí, třeba z jinýho zase
bydlení, že jsou zvědavý,jak vypadá jednolůžák, a chodí většinou na můj pokoj.
(R2) 456:
Už jednou jsem to odmítla a terapeutka říkala, že jsem udělala dobře.
(R2) 481-482: No právě tady je to dobrý, že mám vlastní záchod tady na pokoji.
(R4) 68-70:
…jsem v tý době studoval gymnázium, snažil jsem se dodělat si maturitu a
chtěl jsem to dostudovat, takže jsem chtěl mít nějaký studijní prostředí, abych tak řek, kde
bych mohl dostudovat.
(R4) 87-91:
…příjemný, že člověk neměl vlastně pocit, že je někde, kde
prostě..ehm…prostě měl tam pocit toho komfortu, kterej má člověk doma, když prostě má kde
bejt samostatně. To, že tam je, že jsou ty pokoje vybavený vlastní sprchou prostě se záchodem
a s tímhle, tak to je prostě tak jako pozitivní na tom, že má člověk to soukromí, který
potřebuje…
3) Lidé
(R1) 335-336: Jako tady jsou sousedi a soused není cizí člověk.
(R1) 354-357: No bez sousedů to ani nejde, i myslivec musí mít sousedy, sice dva
kilometry, ale jo. No rozhodně sousedi jsou víc pro mě než lidi, který choděj okolo. Můžete se
o něco obrátit, oni se můžou o něco obrátit k Vám. A…a rozhodně jsou součástí domova.
(R1) 360-361: No a pro mě jsou součástí harmonie a pohody v domácnosti.
(R2) 285-286: No protože tady je takový bydlení příjemný, můžeme si kdykoliv tady
popovídat s kýmkoliv s kým, koho, s kým se rádi vidíme.
(R2) 288-289: ...potom tady můžu jít ven kdy chci, máme tady terapeuty, který jsou hodný
na nás, no všecko tady je dobrý.
(R2) 295:
No, no. Ty lidi no…
(R2) 305-308: ...to je právě skvělý, že si můžu popovídat třeba s Barborkou (uživatelka
chráněného bydlení, jméno změněno), nebo s někým koho mám ráda a že tady je to..ale až
odejdou tak vůbec nevím s kým si tady budu povídat, protože to bude katastrofa. To nevím, s
kým si tady budu povídat.
(R2) 310-311: Ale tak jsou tady i jiný lidi, který přijdou zase nový, ale to, pak by to bylo
teda smutný, kdyby odešli.
(R2) 313-315: …lidi odcházej. Tady, tady třeba ta Dita (jiná uživatelka na CHB, jméno
změněno), tady ta, ta, ta už je na tom dobře, tak taky bude odcházet na PSB, protože už je na
tom dobře. Ale holt, já ještě ne, no.
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(R2) 382:
…myslím, že máme tady hezký vztahy mezi sebou.
(R2) 391-394: Ale jsme tady fajn parta, si myslím. Když mám čas tak si chodím sednout na
chvilku před barák už popovídat. A když chceme tak se díváme na Televarieté nebo nějaký
tyhlety pořady…
(R2) 399-400: No ale třeba o Vánocích se díváme na pohádky. A slavíme tady taky, i s
terapeutkama, i se peče cukroví.
(R2) 445-446: …tady má kamarády nebo takhle, že si může s někým popovídat.
(R2) 504-507: No že ten domov tady, že to dělá hodně Marcelka (terapeutka CHB, jméno
změněno). Že ta jako tak krásně jako tu, jakoby tady teda nejenom Marcelka, ale terapeutickej
tým, jako všichni. Ale jako opravdu já jsem tady s nima spokojená maximálně…
(R4) 135-136: … řek bych, že mi pomáhalo, že jsem tam nebyl mezi samejma závislejma
lidma…
(R4) 385-393
…na CHB jsem se účastnil všech těch společnejch aktivit..ehm…typu úklidy,
nákupy, péče o tu komunitu jako vaření, a zároveň nějaký taky jako kompromis taky najít
vždycky, aby člověk těm ostatním lidem, aby za něj nedělali věci a abysme si tam byli rovni,
aby nikdo z nich nemusel dělat věci za někoho jinýho. Což znamenalo třeba i moment, kdy
někdo chtěl po někom jiným, než jsem já, aby za něj něco udělal, a nebylo to jako fakt
opodstatněný, tak se toho člověka, kterej prostě nebyl dost progresivní, aby tomu dalšímu řek,
že to za něj dělat nebude, tak mu prostě říct, že takhle to prostě nebude fungovat, to je tvoje
povinnost, to musíš udělat ty.
(R4) 427-435: …by mi nevadilo, ani, ani na tom chráněným, kde člověk žil prostě vlastně
původně s cizíma lidma, s kterejma se neznal nejdřív a bylo to na kratší dobu a člověk o tom
věděl, tak by mi nevadilo tam zůstat třeba jako prostě jestli je tam ještě Monika (uživatelka
CHB, jméno změněno) tak by mi nevadilo tam zůstat jako ona, klidně po zbytek života,
protože to prostředí tam je tak jako příjemný a tak jako vyhovující potřebám člověka si
myslím, aspoň mě to tak připadalo, jakože to bylo takový, že se vracím fakt někam, kde mi
bylo dobře, kde bych fakt jako klidně byl nastálo.
(R4) 442-445: …že tam zas pro mě bylo důležitý v tom komunitním bydlení spíš z toho
hlediska tý rehabilitace po tom léčení důležitý mít kolem sebe lidi, se kterýma můžu přicházet
na jiný myšlenky než na ty drogy…
Významové trsy k tabulce č. 5: Výroky vztahující se k dalším sociálním službám pro
podporu bydlení
(R2) 211-216: … že bych šla mimo Prahu časem, že bych šla do toho, do tý Krásný Lípy
(domov se zvláštním režimem), ale to asi bych musela splňovat nějaký podmínky, nějaký
chození a takovýhle, já fakt nevím. Ale zase bych neviděla bráchu. No já nevím, zase sestřička
mě říkala, že mám bejt, ta z toho KTC říkala, že ta Praha je výborná, ale já nevím. Zase je fakt,
že je tu dostupnost všech, zase je tady MHD, je tady všecko…
(R2) 220-222: …já jsem chtěla do domova důchodců původně v Praze. A mě paní doktorka
říkala, že o tom nechce slyšet, že jsem ještě mladá.
(R2) 245:
…to je takový divný..jako, to nevím, jak bych zvládla
(R2) 261:
…bych to nezvládala jako prostě tam…
(R4) 174-176: No pro PSB jsem se rozhod z toho důvodu, že jsem si myslel, že nejsem
připravenej úplně na to starat se jako sám o sebe bez nějakýho dohledu a nějaký pomoci.
(R4) 178-183: Ten dohled nebyl podle mě ani tak už moc o těch závislostech, to si myslím,
že to už jsem v tý době už měl vyjasněný a byl jsem prostě na tom i psychicky dost, dost dobře.
Ale…ehm..ten dohled byl nad tím, abych se osamostatňoval. Jakože neměl bejt jako dohled a
pomoc o tom, že budu pobírat nějakou sociální péči, ale naopak abych se dostal k tomu, že
žádnou tu sociální péči už nebudu potřebovat.
(R4) 185-190: No vozkoušet si, co všechno musím zvládnout zastat doma, abych moh sám
fungovat. S tím, že, no tak, měl jsem kontrolu bytu a musel jsem po sobě vypucovat pořádně

102

koupelnu, jako mě to nenapadlo vydrhnout dlaždičky v koupelně, říkal jsem si, že to bude
dobrý a pak když jsem je drhnul, tak jsem zjistil, že jsou fakt jako zaflákaný no, že holt si toho
jako nevšímám, až je to potřeba no.
(R4) 192-194: Úklid, péče o osobní hygienu a ještě uvařit si něco jako, stravovat se nějak
zdravě trochu aspoň a myslet na to, aby měl člověk doma co jíst, aby nešel, neutrácel za
blbosti, aby měl peníze na to jídlo…
(R4) 198-199: Jsem věděl, že si to potřebuju nějak osvojovat. Proto jsem nešel z chráněnýho
rovnou do pronájmu.
(R4) 201-206: Sám jsem tam bydlel. No tak měl jsem tam absolutní soukromí, bydlel jsem
sám a..ehm..já jako v návaznosti na to, kdy prostě jsem byl několik let na ulici, tak prostě, když
mám příjemnej, příjemný prostředí, kde můžu mít klid, odpočinout si a pakliže tam mám
takový zázemí, jaký bylo třeba v tom podporovaným samostatným bydlení, kdy to je prostě
úplně vybavenej byt, tak je to pro mě doma.
(R4) 59-64:
…mě vadilo, že to je mimo Prahu, nevím, nechtěl jsem bejt prostě izolovanej
někde prostě na nějakým statku někde kdesi prostě.
(R3) 521-527: A co se týče nějakých jako sociálních služeb, tak já jsem nikdy nic
nevyužíval. Já tím jak jsem měl prostě to zázemí v rodině a vlastně i třeba v tý práci, že jako
dvakrát jsem se vracel jakoby do tý samý práce, tak jsem to jako nijak nepotřeboval. Jako
nikdy jsem nemusel řešit nějaký jako chráněný bydlení nebo podporovaný, že jsem vždycky
nějak jako bydlel s někým nebo to. A nikdy jsem nemusel řešit práci, že vždycky jsem
zvládnul práci najít si nějak sám na nějak jako otevřeným trhu práce.
(R3) 529-531: Já jsem jako dost vždycky hrozně..ehm..spěchal zpátky do toho běžnýho
života a dost jsem si jakoby zakládal na tom, že jsem schopnej fungovat v tom běžným světě
jakoby, i přesto, že jsem teda nemocnej a..
(R3) 533-535: Nikdy jsem necejtil potřebu využít nějaký takovýhle služby. Že vlastně by
člověk byl částečně odkázanej na to, že někdo se o mě stará, ať už v bydlení nebo v práci, že
vlastně, že se nejste o sebe schopnej jako úplně postarat no.
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Příloha č. 10: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas
Součástí informovaného souhlasu je informační list. Před podpisem Vám bude objasněn obsah
informačního listu, přesto Vás žádám o jeho pečlivé pročtení.
Prohlášení účastníka/účastnice rozhovoru o informovaném souhlasu
Já, níže podepsaný/-á, stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/-a Radkou Švecovou seznámen/-a
s informačním listem a byl/-a jsem informován/-a o plánovaném průběhu rozhovoru. Měl/-a
jsem možnost svoji účast řádně zvážit a zeptat se na vše podstatné, co mne před započetím
rozhovoru zajímalo. Veškeré otázky mi byly zodpovězeny k mé spokojenosti. Obdržel/-a jsem
kopii formuláře informovaného souhlasu.
Dobrovolně souhlasím s účastí na rozhovoru a jsem si vědom/-a své možnosti rozhovor
kdykoliv v průběhu ukončit.
Účastník/Účastnice rozhovoru:
Jméno a příjmení: ……………………………..
V Praze dne ………………..

…………………………….
Podpis účastníka/ účastnice

Prohlášení tazatelky, která s účastníkem/účastnicí probírala podmínky výzkumu
a informovaného souhlasu
Já, Radka Švecová, svým podpisem stvrzuji, že jsem účastníkovi/účastnici rozhovoru,
panu/paní……………………..předložila informační list a seznámila ho/ji, jak nejlépe dovedu,
s průběhem plánovaného rozhovoru.
1. Tazatelka provede rozhovor s výše uvedenou osobou.
2. Rozhovor bude trvat hodinu až hodinu a třicet minut
3. Z rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, který bude po přepsání do písemné
podoby smazán.
4. Pokud bude účastník/účastnice chtít, zašle mu tazatelka přepis rozhovoru k autorizaci.
5. Přepis rozhovoru bude zveřejněn v diplomové práci.
6. Účastník/účastnice bude informován o tom, kde budou výsledky rozhovoru
k nahlédnutí.
Potvrzuji, že účastník/účastnice měl/-a příležitost se ptát a že všechny položené otázky jsem
zodpověděla správně a korektně, jak nejlépe dovedu.
Potvrzuji, že pan/paní …………………… nebyl/-a k souhlasu donucen/-a a že souhlasil/-a
svobodně a dobrovolně. Kopie formuláře informovaného souhlasu včetně informačního listu
byla účastníkovi/účastnici poskytnuta.
Tazatelka:
Jméno a příjmení: Radka Švecová
V Praze dne ………………..

……………………………………
Podpis tazatelky
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Informační list
Radka Švecová, studentka Evangelické teologické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, se
mnou povede polostrukturovaný rozhovor. Rozhovor bude veden za účelem vypracování
diplomové práce s názvem Domov a osoby s duševní poruchou.
Cíl rozhovoru:
Cílem rozhovoru je zjistit, jak vnímají domov a bydlení lidí se zkušeností s duševní nemocí
žijící ve vlastním bytě (pronájmu) a v podporovaném bydlení (ve službě chráněné bydlení),
a dále zjistit, jaká je minimální role sociálních služeb v oblasti bydlení při vytváření domova.
Postup práce, výstupy:
Rozhovor bude trvat přibližně hodinu až hodinu a třicet minut. Za účelem přesného
zpracování bude pořízen zvukový záznam rozhovoru. Po přepsání do písemné podoby bude
zvukový záznam smazán.
Rozhovor a jeho výsledky budou anonymizovány. Bude-li si účastník/účastnice rozhovoru
přát, pošle mu tazatelka hotový přepis rozhovoru k následné autorizaci.
Získané poznatky tazatelka zpracuje výhradně pro studijní účely, a to v rámci výše uvedené
diplomové práce, kde bude rozhovor zveřejněn v písemné podobě.
Diplomová práce bude po obhájení zařazena do elektronické databáze Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jeden výtisk bude dostupný v knihovně k nahlédnutí.
Hotová diplomová práce může být na základě přání účastníka/účastnice rozhovoru zaslána
elektronicky nebo poštou.
Dobrovolná účast:
Účast v rozhovoru je zcela dobrovolná. Účastník/Účastnice se může během rozhovoru
odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku a bez udání důvodu rozhovor kdykoliv ukončit.
V případě jakéhokoliv dotazu či pochybnosti je možné vše s tazatelkou znovu prodiskutovat,
případně souhlas kdykoliv odvolat a ze spolupráce odstoupit.
Možnosti kontaktu:
S dalšími podněty, dotazy, stížnostmi týkajícími se diplomové práce a rozhovoru se lze obrátit
na níže uvedené osoby nebo je možné kontaktovat Evangelickou teologickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, na adrese P. O. Box 529, Černá 9, Praha 1, 115 55.
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Telefon: 723 250 142; Email: svecova.radka@email.cz
Vedoucí diplomové práce
Jméno a příjmení: PhDr. Jarmila Rollová
Adresa: Hrusická 2573/7, Praha 4, 141 00
Telefon: 272 761 609; Email:rollova@eapraha.cz
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