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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku interpersonálních vztahů klientů 

diagnostického ústavu pro mládeţ. Práce prostřednictvím kvalitativního výzkumu 

mapuje vztahy dospívajících v období pozdní adolescence. Cílem práce je zjistit jaké 

typy vztahů jsou pro adolescenty důleţité a jaké jsou naopak subjektivně hodnoceny 

jako nevýznamné. Interpersonální vztahy jsou zohledněny v kontextu sebepojetí, 

identity jedince a kontextu problémového chování. Výsledky práce pojednávají o 

jednotlivých typech vztahů – kamarádské vztahy, rodinné vztahy, romantické vztahy a 

vztahy ve školním prostředí. Práce prokázala, ţe adolescenti přikládají největší váhu 

svým kamarádským a rodinným vztahům.  
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ABSTRAKT 

The bachelor thesis is focused on interpersonal relationships of adolescents, who 

were placed in the Diagnostic Institute for Youth. The thesis using qualitative research 

methods to maps interpersonal relationships of late adolescents. The aim is to identify 

what types of relationships are subjectively assessed as important and on the other side 

as insignificant. Interpersonal relationships are considered in the context of selfconcept, 

identy and emotional and behavioral disorders The results discuss the various types of 

relationships - peer relationships, family relationships, romantic relationships and 

relationships within the school environment. Research has shown that peer and family 

relationship are assessed as the most important.  
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Úvod 

Tématem bakalářské práce jsou interpersonální vztahy adolescentů, kteří jsou umístěni 

v diagnostickém ústavu pro mládeţ. Tito dospívající se do instituce dostali kvůli výchovným 

či vzdělávacím problémům nebo v případě, kdy se o nezletilé dospívající neměl kdo postarat. 

Zajímá mě, jaké jsou specifické vzorce navazování vztahů adolescentů v takto obtíţné ţivotní 

situaci, jako je umístění do instituce pro náhradní výchovnou péči a jak tuto situaci sami 

vnímají.  

Je důleţité, abychom se snaţili pochopit, ţe problémové chování má nejenom viditelné 

projevy v chování dospívajícího, ale i své latentní příčiny, které mohou být skryty právě 

v nefunkčním sociálním prostředí jedince a v kvalitě vztahů, které utváří.  

Cílem mé práce je zmapovat jaké typy vztahů adolescenti preferují a jak jsou pro ně 

subjektivně významné. Ráda bych zjistila, ve kterých vztazích se cítí bezpečně a jistě. 

Zároveň se pokusím odhalit, které vztahy naopak hodnotí jako špatné.  

V teoretické části práce pojednávám o charakteristických změnách v období adolescence. 

Neopomínám proces působení socializace či vývoj sebepojetí a vlastní identity, jejichţ vývoj 

a ustanovení je pojímáno jako klíčový vývojový úkol právě v tomto období. Dále se věnuji 

problematice poruch chování spolu s jejím vymezením v dosavadní literatuře a zároveň krátce 

popisuji institucionální systém náhradní výchovné péče, jehoţ cílovými klienty jsou právě 

děti s problémovým chováním. 

Empirická část práce obsahuje popis výzkumných cílů a otázek výzkumného šetření, popis 

metodologie i průběhu práce. Výsledky práce prezentuji v kapitolách věnující se vţdy 

jednomu typu vztahu – kamarádským vztahům, rodinným vztahům, romantickým vztahům, 

vztahům ve školním prostředí a vztahům v kontextu sebepojetí jedince. V závěrečné diskusi 

porovnávám mnou dosaţené výsledky s informacemi a teoriemi uvedenými na začátku práce.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Adolescence 

1.1 Vymezení adolescence 

Pojetí vývojového období adolescence neboli dospívání se v průběhu historie zásadně 

vyvíjelo a měnilo. Pojem adolescence pochází z latinského slova adolescere a znamená 

dorůstat, dospívat, mohutnět (Macek, 1999). Dříve bylo pojímané jako období vzdoru a 

konfliktu vůči rodičům, ale tyto tendence v současné době opadávají. Jedná se o období, do 

kterého člověk vstupuje jako dítě a po jeho ukončení se stává dospělým. Podle Vágnerové 

„v tomto období dochází ke komplexní proměně osobnosti ve všech oblastech: somatické, 

psychické i sociální.“ (Vágnerová, 2012, str. 367) Tyto změny budou popsány dále. 

V české literatuře je období dospívání vymezováno nejčastěji od 11-12 do 20-22 let 

ţivota. Rozdělení období dospívání není u všech autorů zcela stejné a často se nejasně 

překrývá s pojmem adolescence. Vágnerová dělí období dospívání na dvě fáze. První fází je 

raná adolescence, která trvá, v závislosti na individuálním tempu vývoje, přibliţně od 11. do 

15. roku ţivota. V zásadě tedy pokrývá období školní docházky na druhém stupni základní 

školy. Druhou fází je pozdní adolescence, která je vymezena od 15 do 20 let.  V 18 letech 

dosahuje jedinec plnoletosti, která je chápána nejenom jako právní aspekt, ale také jako 

sociální vstup do světa dospělých (Vágnerová, 2012). Jelikoţ začátkem pozdní adolescence 

končí povinná školní docházka, je postavení vrstevníků ve společnosti různorodé, podle toho, 

zda zvolí cestu sekundárního vzdělávání nebo nastupují do zaměstnání. Stejně tak Macek ve 

svých publikacích preferuje označení adolescence, které se překrývá s celým obdobím 

dospívání, ale jednotlivé podfáze dělí odlišně. Adolescenci ostatně rozlišuje na tři fáze: na 

časnou adolescenci (10,11-13 let), střední adolescenci (14-16 let) a pozdní adolescenci (17-20 

let) (Macek, 1999). Zcela jinak vymezuje adolescenci Langmeier s Krejčířovou, kteří období 

adolescence pojímají jen jako druhou fázi dospívání. První fázi dospívání nazývají 

pubescencí, která trvá od 11. do 15. roku ţivota. Kromě toho pubescenci vnitřně člení na 

prepubertu (11-13 let) a pubertu (13-15 let). Období vlastní puberty vyţaduje ustálení 

fyzických změn a dosaţené plné reprodukční schopnosti. Samotná podfáze adolescence trvá 

od 15 do 20 let a je spojena s plnou reprodukční zralostí a dokončováním tělesného růstu 

(Langmeier & Krejčířová, 1998). 
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Ve své práci budu pojem adolescence pouţívat pro celé období dospívání, které budu 

případně dále specifikovat. 

1.2 Vývojové změny v období adolescence 

Období dospívání není po celou dobu jeho trvání homogenní a vyznačuje se různými 

změnami fyzické stavby těla, kognitivních nebo emocionálních schopností jedince, které se 

vyvíjí v čase. Do období dospívání tedy vstupuje kvalitativně rozdílný jedinec, neţ z něj 

odchází. 

1.2.1 Somatické změny v období adolescence 

Poněvadţ je adolescence pojímána jako příprava na dospělost, tak i somatické změny 

vedou ke změně těla a získání jeho „funkční normy, která se udržuje během dalšího 

produktivního života jedince.“ (Labáth, 2001, str. 15) 

Z biologického hlediska je adolescence ohraničena dvěma základními milníky v ţivotě 

jednotlivce. Můţeme říci, ţe začíná s objevením prvních známek pohlavního zrání spolu se 

zrychlením růstu a končí s dovršením úplné pohlavní zralosti, kdy je člověk schopen 

reprodukce (Langmeier & Krejčířová, 1998).  

Pro ranou fázi adolescence (děleno podle definice Vágnerové) jsou patrné 

nejvýznačnější změny v tělesném i psychickém vývoji, především v pohlavním dozrávání. 

Nápadné změny můţeme spatřovat ve výrazném přetváření celkové stavby dětského těla 

(Vágnerová, 2012). Nejpatrnější je nárůst fyzické výšky, který představuje aţ 10 cm za rok, 

spolu s úměrným nárůstem hmotnosti (Labáth, 2001). Často se jako synonymum pro ranou 

fázi adolescence pouţívá označení pubescence, které má reprezentovat období vyhrazené 

pubertě, tedy přeměně dětského těla na dospělé a získávání schopnosti rozmnoţovat se. 

V pozdní adolescenci nejsou fyzické změny vývoje nadále tak výrazné, jako v rané fázi 

adolescence, ale spíše registrujeme evidentní změny v psychické i sociální rovině osobnosti 

dospívajícího (Vágnerová, 2012).  

Důleţité je zohlednit individuální načasování fyzických změn, které se odvíjí od 

celkového psychomotorického tempa jedince. Růstový spurt a první známky pohlavního 

dospívání se u chlapců objevují později neţ u dívek. Konkrétně se asi jedná o zpoţdění 

přibliţně 1 aţ 2 roky (Langmeier & Krejčířová, 1998). Kromě toho bylo dokázáno, ţe 

načasování fyzických změn je mezi chlapci a mezi děvčaty přijímáno odlišně. Prokazuje se, 

ţe chlapci přijímají časnější objevení znaků dospívání, vzhledem ke svým chlapeckým 
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vrstevníkům, pozitivněji neţ dívky. Dospívání je pro ně spojeno s nárůstem fyzické síly a 

výkonu, kdeţto dívky často vnímají růstové změny svého těla jako vzdalování se štíhlému 

ideálu krásy ve společnosti (Macek, 1999). 

Adolescent je pod vlivem náhlých změn nucen přehodnotit vnímání sebe sama a 

následně je konfrontován i s měnící se odezvou svého sociálního okolí, kterou svými 

interakcemi vyvolává. Proměňuje se tedy nejenom samotný jedinec, který současně vnímá 

subjektivní změny i ve svém prostředí a sociálním okolí (Vágnerová, 2012). Dospívající často 

hledá odpovědi na dvě základní otázky, které potvrzují jeho období nalézání sebe sama a 

svého místa ve světě. Často si pokládá otázky typu:„Jsem normální?“ a „Co je tohle za lidi?“ 

(Carr-Gregg, 2011, str. 26). 

Dalším důleţitým faktem je, ţe mozek dospívajícího se stále nachází ve stádiu 

dozrávání a je „hotový“ z 80 % kvality mozku dospělého člověka (Carr-Gregg, 2011). Mozek 

stále roste a není zcela vyvinut. Mění se vhledem ke své stavbě a struktuře i z hlediska 

funkčnosti. „Na konci adolescence mají dospívající méně, ale zato specializovanějších, 

silnějších a efektivnějších neuronálních spojení, než měli jako děti.“ (Nielsen Sobotková, 

2014, str. 28) Z tohoto důvodu je mozek dospívajícho spíše náchylný k negativním následkům 

rizikového chování jako je např. pití alkoholu nebo uţívání drog, neţ v dospělosti. Kritické 

následky se projevují převáţně v kognitivní oblasti výkonu mozku, konkrétně při zpracování 

informací a učení (Carr-Gregg, 2011). 

1.2.2 Psychické změny v období adolescence 

1.2.2.1 Emoční změny 

Vlivem hormonálních změn je pozměno i samotné citové proţívání adolescentů. 

Začínají jednat spíše impulzivněji, nepřiměřeně. Často se objeví takové reakce, kterým nejsou 

schopni sami porozumět a jejich příčinou mohou být nepříjemní či rozmrzelí. Toto emoční 

nastavení dává vzniknout častým konfliktům s okolím (Vágnerová, 2012). 

Podle Koţňara probíhá citový vývoj v adolescenci ve dvou fázích. V první negativní 

fázi, na začátku adolescence, klesá výkonnost a motivace jedince (Koţňar in Labáth, 2001). 

V tomto období se adolescent musí vyrovnat s obdobím zvýšené unavitelnosti a apatičnosti se 

střídáním fáze vysoké aktivity (Langmeier & Krejčířová, 1998). Objevuje se selhání 

v sociálních vztazích s následkem sociální izolace a nezapojování se, tedy negativismu. Tato 

fáze přináší riziko neadekvátního chování případně jiných afektivních reakcí. Trvá různě 
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dlouho. V druhé pozitivní fázi přichází období stabilizování osobnosti jedince a současně se 

opět zvyšuje jeho výkonnost a motivace. Proţívání začíná být pozitivně laděné s pocitem 

svobody a vlastní účinnosti (kreativita, intelekt). Sociální vztahy se stabilizují. Tato fáze 

přináší riziko velké uvolněnosti a přeceňování vlastních schopností (Koţňar in Labáth, 2001). 

K tomuto pojetí se přiklání i Macek, který začátek adolescence spojuje s emoční labilitou, 

která se v průběhu ustálí a zároveň odeznívá náladovost (Macek, 1999). 

1.2.2.2 Kognitivní změny 

Změny ve stavbě mozku a neurálních spojeních spolu s učením vyvolávají rozvoj 

poznávacích schopností. Piaget ve své teorii kognitivního vývoje označil adolescentní období 

jako stádium formálních logických operací. „Hlavní charakteristikou adolescence je právě 

takové vymanění se z konkrétního a obrat k nereálnému a budoucnosti“ (Piaget & Inhelder, 

2010, str. 117) Dospívající začíná přemýšlet abstraktně a připouští si i jiné alternativy řešení 

problému, neţ ty které se zrovna nabízejí. Uvaţují hypoteticky a vytváří se „experimentální 

myšlení“ (Piaget & Inhelder, 2010, str. 131), jeţ uplatňuje zákony kombinatoriky a výrokové 

logiky. 

Ve vyšší míře se u dospívajících projevuje potřeba sebeuplatnění, seberealizace a 

osobní nezávislosti. Silně se projevuje volní regulace (Labáth, 2001). Čím více bude 

dospívající v problému osobně angaţován, tím spíše bude, v terminologii Piageta, 

akomodovat, tedy snaţit o kreativní řešení při změně svých zaţitých vzorců jednání a chování 

(Macek, 1999). 

1.2.2.3 Morální změny 

Typické změny v morálním usuzování adolescentů jsou podníceny změnami 

v kognitivní oblasti jejich osobností. Dalším vývojovým úkolem adolescence je „osvojit si 

určité hodnoty a etický systém“ ve společnosti (Havighurst in Blatný, 2010). Podle Macka 

získává hlavní význam morální cítění aţ v pozdější fázi adolescence, přibliţně od 14 let 

(Macek, 1999). Podle Seiferta a Hoffnunga se morálka vyvíjí na dvou základech. Prvním jsou 

teoretické úvahy o konceptu dobra a zla, které jsou umoţňovány díky logickému a 

abstraktnímu myšlení. Z dospívajících se stávají idealisté, kteří aktivně jednají ve jménu 

svého přesvědčení či ţivotního názoru, jenţ mohou veřejně potvrzovat např. účastí na 

demonstracích nebo jiných protestních či charitativních akcí (Thorová, 2015). Druhým 

pilířem je uvědomnění si hodnoty vztahů respektive přehodnocení vztahování se k blízkým 

osobám formou péče či starostí o ně (Seifert a Hoffnung in Macek, 1999). 
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V koncepci Kohlbergovy teorie morálního vývoje
1
 se období adolescence vztahuje 

především na konveční morálku a zřídkakdy se dospívající dostanou aţ na úroveň morálky 

postkonvenční, která je typická spíše pro dospělost (Macek, 1999). V rovině konvenčního 

morálního usuzování je hodnocení zaloţeno na přejímání správných rolí a dodrţování 

konvenčního pořádku v určité sociální skupině. Adolescenti dodrţují pravidla, která očekávají 

jiní lidé, na kterých jim zaleţí, a to hlavně proto, aby si zaslouţili jejich uznání. Projevuje se 

zde orientace na souhlas pro ně důleţité osoby. Za správné neboli morální jednání povaţují to, 

které je všeobecně platné ve skupině ve formě uznávaných norem. V tomto období je často 

akcentován pojem „špatné společnosti“, jako obava rodičů, jejichţ dítě podléhá výraznému 

sociálnímu tlaku skupiny (Heidbrink, 1997, str. 78). Parné je to například u vzhledu 

dospívajícího, jenţ v myšlení dospělých shledává nálepku nekonvenčnosti, která je naopak 

v očích skupinových příslušníků zcela konvenční. V dalším stupni vývoje konvenční morálky 

se orientace morálního usuzování přesměrovává na právo a pořádek. Správné jednání spočívá 

v naplňování svých povinností a uspokojování svých potřeb s ohledem na zájmy ostatních. 

Morální hodnocení v postkonvenční rovině usuzování je zaloţené na hodnotách a principech 

plošně platných a pouţitelných nezávisle na autoritě jiných osob či skupin. Projevuje se 

orientace na zákonné chování a sociální úmluvy. To jestli je jednání správné, je posuzováno 

podle všeobecných práv a zákonů. Jen chování pro zachování ţivota a svobody stojí nad 

platnými zákony, jinými slovy mají absolutní charakter. V dalším stádiu postkonvenčního 

morálního usuzování je jedinec orientován na všeobecně platné etické principy, které ovšem 

sám interiorizuje a přijímá své vlastní vymezení spravedlnosti (Heidbrink, 1997). Adolescent 

na jedné straně přijímá důleţitost akceptace společenské morálky, avšak na druhé straně 

„odmítá, že právě společenská morálka by měla jednoznačně určovat jeho soukromé pojetí 

dobra a zla.“ (Macek, 1999) 

1.2.3 Sociální změny v období adolescence 

1.2.3.1 Socializace 

V kaţdém vývojovém období klade společnost na jedince různé konkrétní poţadavky a 

normy, podle kterých se má chovat, aby se mohl plnoprávně zařadit do společnosti. 

Očekávání společnosti se mění spolu s jednotlivými ţivotními etapami jedince a to stejně tak 

platí i pro období adolescence.  

                                                 
1
 Stádia morální vývoje podle Kohlberga: předkonvenční stádium, konvenční stádium, postkonvenční stádium 

(Heidbrink, 1997). 
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Proces, kterým se člověk z bytosti biologické, mění na bytost společenskou, se nazývá 

socializace. Jedná se o celoţivotní systém učení zaţitých způsobů jednání a působení tlaků 

společnosti na jedince. Zároveň ale člověk vystupuje jako aktivní jedinec, který společnost 

rovněţ ovlivňuje. Socializace obecně v nejširším slova smyslu znamená „formování a růst 

osobnosti pod vlivem nejrozmanitějších vnějších podnětů“ (Jedlička, 2015, str. 14). nebo 

podrobněji „proces utváření a vývoje člověka působením sociálních vlivů a jeho vlastních 

aktivit, kterými na tyto sociální vlivy odpovídá: vyrovnává se s nimi, podléhá jim či je tvořivě 

zvládá“ (Helus, 2009, str. 66). Pojem socializace souvisí s výchovou člověka, která je ale 

značně významově zúţena. Vyjadřuje „řízené a vědomé působení rodičů, učitelů a dalších 

výchovných činitelů“ (Jedlička, 2015, str. 15), které eminentně ovlivňuje vývoj člověka.  

Podle Heluse (Helus, 1992 in Michalová, 2007, str. 7-8) jsou znalosti a zkušenosti toho, 

jak se „normálně“ chovat ve společnosti nabyty mechanismy učení, které mohou být děleny 

různým způsobem. Jednotlivé dimenze se společně překrývají a v některých případech si i 

odporují. Rozděleny jsou takto: 

- sociální učení kladným a záporným zpevňováním – systém odměn a trestů 

- sociální nápodoba (imitace) – jedinec imituje určité chování jiného jedince 

- ztotožňování (identifikace) – ztotožnění se s určitou osobou 

- sociální informování – informování a přesvědčování o tom, co je správné 

- interiorizace (zvnitřňování) – ztotožnění se s požadavky společnosti a přijetí těchto 

požadavků za osobní normy 

- exteriorizace – jedinec jedná v souladu s danou vnitřní zásadou a aktivně tyto 

požadavky prosazuje 

- působení příkladů (určitých způsobů jednání, vzorů (určitá osoba) a ideálů 

(představa jiné osoby, která je oproštěna od chyb a nedostatků)). 

Musíme vzít v úvahu, ţe jedinec se na jedné straně učí vzorce chování, které jsou 

vhodné pro ţivot v konkrétní společnosti, ale i takové, které pro něj mají negativní dopad a 

jsou společností pojímány jako neţádoucí. Tyto patologické vlivy tak dávají vzniknout 

problémovému chování, respektive poruchám chování. Autoři Brauer a De Coster uvádí 

v souvislosti s rozvojem delikvence u dospívajících odlišný vliv vrstevníků a rodičů. 

Delikvence v tomto případě zahrnovala vandalismus, drobné krádeţe, vloupání do vozidel, 

prodej kradeného zboţí, krádeţe, prodej tvrdých drog, nelegální drţení zbraně, zapojení do 

rvaček mezi partami. V interakci s vrstevníky probíhá proces sociálního učení a imitace. 
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Jinými slovy se dospívající učí od svých významných druhých, kteří mohou konkrétní 

chování ve skupině schvalovat nebo naopak odsuzovat, čili odměňovat nebo trestat. 

Adolescenti, kteří patří do delikventní skupiny vrstevníků, budou pravděpodobněji vykazovat 

delikventní chování. Současně se prokázalo, ţe rodič není schopen ve větší míře „uchránit“ 

dospívajícího před pácháním delikventní činnosti, která nezávisí na hodnotícím názoru rodičů. 

I výrazný nesouhlas v tomto případě můţe delikvenci u dítěte podpořit. Tento fakt je 

v souladu s vývojovou teorií a snahou vybudovat si v dospívání svou autonomii ve vztahu 

k rodičům (Brauer & De Coster, 2015). 

1.2.3.1.1 Socializace od období dětství do období adolescence 

Díky působícím procesům socializace se dítě od začátku ţivota učí, jak má 

spolupracovat s druhými lidmi ve společnosti a zároveň s nimi vhodně kooperovat. Je pro něj 

důleţité, aby získalo pocit sounáleţitosti s druhými, tedy pocit plnohodnotného člena 

společnosti. Má za úkol osvojit si normy a dovednosti, které mu umoţní ve společnosti 

správně fungovat. „Osvojuje si hodnoty, normy a dovednosti vytvořené kulturou, do níž se 

narodil. Nabývá smysl pro to, kým je a kam patří.“ (Jedlička, 2015, str. 15) 

Úkolem vývojového období adolescence je stát se dospělým ve smyslu přijmout 

sociální roli dospělého a chovat se přijatelně v rámci společnosti.  „Rozhodující krok do 

dospělosti je učiněn pouze tehdy, když se tak stane souběžně ve „veřejné“ a „soukromé“ sféře 

života – tzn. že člověk dosáhne určitého vzdělání, připraví se na společenské funkce a také 

dosáhne určité míry autonomie a zodpovědnosti.“ (Hurrelmann 1994 in Macek, 1999, str. 46) 

Období rané adolescence, od 11 do 15 let, provázejí dva sociální mezníky a to 

ukončení povinné školní docházky a získání občanského průkazu v 15 letech, které jsou pro 

adolescenta důleţité jako stvrzení získání nového, vyššího statutu. Adolescent mění své 

vztahy s lidmi. Začíná být kritický vůči dospělým a autority v podobě rodičů nebo učitelů 

nepřijímá jako danost. Dospívající si vytvoří vlastní názor, který prezentuje v diskuzích. Rád 

stojí v opozici k dospělým, rád vyjednává a diskutuje. Diskuze mu slouţí jako předmět uznání 

si vlastního vyrovnaného postavení k dospělým. Současně lpí na spravedlnosti v situacích, 

kdy určitá pravidla musí dodrţovat všichni, nejen děti. V tomto období získávají nové sociální 

role. Přijímají roli dospívajícího, která je oprávněná sekundárními pohlavními znaky, roli 

člena party, která pomáhá vytvářet sociální identitu neboli příslušnost a roli blízkého přítele, 

která v dětství nebyla častá (Vágnerová, 2012). 
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V období pozdní adolescence, od 15 do 20 let, je jedinec pojímán jako víceméně 

dospělý, z čehoţ plynou určitá práva, ale také povinnosti. Sociálním milníkem je zde 

plnoletost, která vzniká v 18 letech ţivota. Nové podoby nabývají i sociální role, které ještě 

nejsou stabilizované jako u dospělých. Nově vzniká předprofesní role neboli role studenta, 

kterou později při vstupu do zaměstnání nahradí profesní role, jeţ dává vzniknout ekonomické 

i sociální samostatnosti. Neméně důleţitá začíná být partnerská role, která se utváří díky 

blízkému, emočnímu a sexuálnímu vztahu s jedincem opačného pohlaví (Vágnerová, 2012). 

Člověk jako jedinec má moţnost měnit společnost, ale rozhodně to není záleţitost 

jediného člověka. V tom případě je potřeba konsensu v názorech lidí působící po určitý čas. 

Není tedy pravda, ţe společensky daná pravidla pouze pasivně přijímá, ale také aktivně 

ovlivňuje. K pozměnění potřebuje určitý čas a konsensus ostatních v názorech nemalé části 

společnosti. „Skupina a společnost představují jak základní podmínku sociálního života 

jedince, tak mez jeho individuality.“ (Michalová, 2007, str. 6) 

Výsledkem socializace je vznik neopakovatelné osobnosti jako individua, která se 

projevuje souhrnem jedinečných stabilních vzorců chování, cítění a činností. Osobnost je 

vyjádřena na úrovni tří komponentů – kognitivních („myšlení, víra, vnímání, paměť a další 

intelektuální prvky“), emocionálních („láska, nenávist, závist, sympatie, hněv, pýcha a 

podobné pocity“), a komponentech chování („dovednosti, kompetence a jiné schopnosti“) 

(Jedlička, 2015, str. 15). 

Jelikoţ je adolescence vymezena jako svébytné vývojové období, vyznačuje se svými 

typickými charakteristikami. Po druhé světové válce vznikl fenomén subkultury mládeţe, 

jehoţ hlavním cílem bylo stát v opozici proti dospělým. Dnes jiţ tento trend není tak patrný a 

adolescenti jsou bráni jako autentická skupina, do které dospělí nezasahují (Macek P. , 1999). 

Od  padesátých a šedesátých let minulého století se na subkulturu mládeţe začal orientovat 

marketing, který výrazně ovlivňuje a vytváří jejich svérázný ţivotní styl, na kterém si zároveň 

sami zakládají jako na své odlišnosti od dětí i dospělých (Macek & Lacinová, 2012).  

1.2.3.1.2 Teoretická východiska socializace v adolescenci 

 Podle Freuda probíhá socializace od narození aţ po dospělost a spočívá v 

„zcivilizování“ dítěte ve formě dynamického konfliktu mezi nevědomými biologickými pudy 

dítěte a poţadavky rodičů, které reprezentují kulturní chování. Adolescenti se podle něj 
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nacházejí v genitální fázi
2
, pro kterou jsou příznačné snahy vytvořit „oboustranně 

uspokojující sexuální vztahy a zralou lásku“. (Jedlička, 2015, str. 20) V tomto případě 

můţeme předpokládat, ţe adolescent je schopen kompromisu, regulace a odloţení svého 

vnitřní puzení s touhou být vhodným partnerem. Freud později navázal i se svým 

strukturálním modelem osobnosti, kde prezentoval osobnost jako systém tří sloţek – id, ego a 

superego. Id ztělesňuje všechny pudy dítěte, se kterými se člověk narodí. Funguje na principu 

slasti, tedy hledá bezprostřední uspokojení. V průběhu socializace dítěte vzniká superego 

neboli svědomí osobnosti. Jsou v něm zvnitřnělé normy a hodnoty, které jsou předávány 

hlavně rodiči a dalšími autoritami. Ego má za úkol tyto dvě sloţky osobnosti vyrovnávat a 

hledat vhodné způsoby uspokojení id (Jedlička, 2015). 

Bronfenbrenner se zajímal o to, jakým způsobem a v jaké míře ovlivňují podmínky v 

prostředí kvalitu vývoje, respektive socializaci, dítěte nebo dospívajícího. Předloţil existenci 

dvou premis, které jsou nutné pro správný vývoj dítěte. Za prvé dítě potřebuje „trvalý, 

iracionální zájem jednoho nebo více pečujících dospělých, kteří se budou věnovat společným 

aktivitám s dítětem“ a za druhé „potřebují veřejnou ochranu“, (Jedlička, 2015, str. 32) tedy 

optimální podmínky k tomu, aby se dospělí mohli rodičovství věnovat. Důleţité jsou zde 

zejména moţnosti uvolnění času pro společné aktivity. Bronfenbrennen dal vzniknout 

bioekologické systémové teorii, ve které definoval vlivy prostředí, které velkou měrou 

formují osobnost jednotlivce a rozdělil je na: mikroprostředí, mezoprostředí, exoprostředí, 

makroprostředí a čas.  Mikroprostředí označuje konkrétní výchovné pole ztvárněné lidmi, se 

kterými je jedinec osobně v kontaktu a udrţuje s nimi vysoce citově nabité vztahy. Jedná se 

především o rodinu, školu, přátele nebo příbuzenstvo. Tito významní lidé zprostředkovávají 

společenské vlivy jedinci a zároveň umoţňují jeho socializaci podle norem uznávanými právě 

těmito skupinami. Předpokládají, ţe by se měl jedinec v budoucnu chovat analogicky, jako je 

legitimní v tomto prostředí. Mezoprostředí popisuje vztahy mezi mikroprostředími a 

adaptabilitu jedince vypořádat se s odlišnými nároky jednotlivých kontextů ţivota. Pro období 

adolescence je význačné časté střídání a rozšiřování jednotlivých mikroprostředí. Dospívající 

se učí, jak se vhodně vypořádat s nároky rodiny, školy a dalších neformálních part, kterých co 

do počtu přibývá. Exosystémem je jedinec ovlivňován nepřímo a pojímá instituce či skupiny, 

se kterými není v přímém kontaktu. Přeneseně můţeme říci, ţe se jedná o působení 

sociokulturního vzorce vztahujícího se k členství v určité minoritě, ke kterému si jedinec 

vytváří vlastní interpretace a postoje. Kulturní a historickou podmíněnost vývoje jedince 

                                                 
2
 Fáze psychosexuálního vývoje podle Freuda: orální, anální, falické, latentní a genitální stádium (Blatný, 2010). 
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vyjadřuje makrosystém a čas. Makrosystém ztvárňuje obecné sociální vlivy celé společnosti, 

které se v průběhu času mění a čas upozorňuje na různé kvality působení bioekologického 

systému v závislosti na věku jedince (Jánský, 2014, Vágnerová, 2012). 

1.3 Sebepojetí a identita v adolescenci 

Další úkol, klíčový pro období adolescence, je vytvoření si vlastního sebepojetí a 

identity, jeţ si dospívající musí na základě vývojové proměny vlastní osobnosti 

přetransformovat. Na základě sebepojetí si člověk vytváří vlastní identitu. Jak jsem jiţ zmínila 

výše, mění se vzhled dospívajících i kognitivní a emoční stránka osobnosti. Dospívající jinak 

přemýšlí, uvaţují a cítí. (Vágnerová, 2012). Jelikoţ v tomto období jiţ ovládají schopnost 

přemýšlet abstraktně, zvaţují všechny různé moţnosti svého, respektive ideálního, budoucího 

vývoje. S uvědoměním si alternativních moţností souvisí i zvýšená kritičnost vůči aktuálnímu 

stavu svého já. Objevuje se introspekce a zvýšená sebereflexe, kdy si „dospívající uvědomuje 

sám sebe jako nositele nejrůznějších rolí a jako aktéra vlastního chování v nejrůznějších 

situacích, resp. zažívá zmatek nad vlastními pocity a prožitky“ (Macek, 1999, str. 61). 

Objevení vlastního světa je povaţováno za hlavní přínos dospívání, na rozdíl od období 

dětství, kdy děti předpokládají, ţe všichni myslí stejným způsobem (Kon in Vágnerová, 

2012). 

1.3.1 Vývoj sebepojetí 

Sebepojetí bývá vymezené jako „vytváření úsudku o sobě, jež má hodnotící a popisný 

rozměr“ (Hartl & Hartlová, 2010, str. 515) a vyznačuje se všeprobíhajícím procesem 

vztahování se k sobě samému. Sebepojetí se vlivem sociálního okolí utváří  a přeměňuje 

v čase a obsahuje sloţky jako je sebepoznání (jací jsme, jak nás vidí druzí), sebecit (vztah sám 

k sobě), sebehodnocení (v porovnání s ostatními) a seberealizace (úsilí o přiblíţení se 

ideálnímu já) (Helus, 2009, str. 29). 

Jedinec se od narození snaţí definovat sám sebe, prostřednictvím působení ostatních 

na sebe samotného. Jen díky tomu, ţe se člověk dokáţe odlišit od jiných lidí, se stává 

samostatnou sebevědomou jednotkou, případně se ztotoţňuje s určitou skupinou (Berger & 

Luckmann, 1999).  

Podle Cooleyho se sebepojetí člověka utváří od narození díky sociálním interakcím 

jedince, ve kterých vzniká obraz vlastního „zrcadlového Já“ (looking-glass self). Významní 

druzí pro člověka představují „sociální zrcadlo“, které zprostředkovává, jak na něj ostatní 
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reagují, co si o něm myslí a jaký na něj mají názor. Člověk tyto reakce reflektuje a vytváří si 

představu o sobě samém, jenţ je zaloţena na hodnocení ostatních. V období dětství jsou 

informace „sociálního zrcadla“ přijímany nekriticky a jako pravdivé, coţ se mění během 

adolescence, kdy dospívající obrazy některých sociálních zrcadel neberou zcela váţně, jelikoţ 

jiţ mají určitou zkušenost s tím, kým a kdo jsou. (Helus, 2009). V adolescenci je obraz 

sociálních zrcadel internalizován do stálé psychické struktury dospívajícího jako „představa 

sebe sama“ (self idea), která má tři komponenty – představu o tom, jak se jevíme druhé osobě, 

představu o tom, jak jsme druhou osobou hodnoceni a určitý druh citu k sobě.“ (Blatný, 2010, 

str. 110-111) 

Mead zdůraznil formování „sociálního Já“ (the me), tedy představy o sobě sama 

zaloţenou na hodnocení druhých, kdy se člověk stává sám sobě sociálním objektem. Oproti 

tomu stojí „vlastní Já“ (the I), které ztvárňuje jedinečnou individuální sloţku osobnosti, jak ji 

jedinec sám přijímá nezávisle na soudu druhých (Blatný, 2010, str. 111). 

1.3.2 Vývoj identity 

Identita osobnosti představuje „totožnost jedince se sebou samým, se svým pravým já“ 

(Helus, 2009, str. 31), tedy toho, jaký by člověk chtěl nebo měl být a pokrývá jak osobnostní 

aspekt (kdo jsem), tak i aspekt sociální (kam patřím) (Macek, 1999). Heslo identita se nachází 

i ve Velkém psychologickém slovníku, který identitu vymezuje jako „prožívání a 

uvědomování si sebe samého, své jedinečnosti i odlišnosti od ostatních.“ (Hartl & Hartlová, 

2010, str. 212) 

Ve Velkém psychologickém slovníku můţeme najít dělení identity na identitu skutečnou, 

tedy toho, „co jedinec skutečně je“ a identitu potenciální, která „spočívá v neuplatněných 

vlastnostech“ (Hartl & Hartlová, 2010, str. 212) a má velký význam právě v období 

dospívání, kdy si člověk utváří představy o své budoucnosti. Jako s další moţnou dimenzí 

identity osobnosti se setkáváme s genderovou neboli pohlavní identitou, která se utváří ve 

vztahu se svými rodiči. Jde o pocit sebe sama jako ţeny nebo muţe a přijetí sociálního 

vymezení jejich rolí. Dítě se identifikuje s rodičem stejného pohlaví, kterého chce 

napodobovat a naopak rodič opačného pohlaví se stává objektem jeho sexuálních fantazií. 

Negativní působení absence jednoho z rodičů dokládají důkazy o různých traumatech muţů a 

ţen. Chlapci často trpí poruchou identity, pokud se v rodině nevyskytuje muţ. Chybí jim 

muţský vzor a proto nedůvěřují vztahům s muţi, zatímco díky přítomnosti matky, mají vztahy 

se ţenami usnadněny. Naopak je tomu u dívek, které díky nepřítomnosti otce trpí nejistotou 
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ohledně vztahů s muţi. S ţenami potaţmo kamarádkami vychází bezproblémově (Corneau, 

2000). V období adolescence se navíc setkáváme s důleţitou dimenzí identity a to identitou 

skupinovou, která je definována jako příslušnost ke skupině. V dospívání roste úloha 

skupinových vrstevnických vztahů, jeţ pomáhájí jedinci v osamostatňování od rodiny a 

pomáhají utvářet uspokojující obraz sebe sama (Vágnerová, 2012). 

Identita se začíná utvářet jiţ v dětství díky mechanismu identifikace, kdy si dítě „vybírá 

dospělé jako modely a pokouší se napodobit jejich chování.“ (Jedlička, 2015, str. 22; Erikson, 

2002) Podle Eriksona a jeho teorie osmi věků dítěte, neboli epigenetické teorie, si kaţdý 

člověk musí projít vývojovými stádii, jeţ s sebou nesou konkrétní vývojový úkol i s rizikem 

jeho nenaplění. Právě adolescenti (od 12 do 18 let) se nachází ve fázi identity versus zmatku 

(konfuze rolí), ve kterém by měli nalézt svou vlastní identitu, neboli vlastní místo ve 

společnosti. „Mladiství, kteří procházejí regresí a růstem, bouří se a dozrávají, se nyní hlavně 

zajímají o to, kým a čím vlastně jsou v očích širšího okruhu významných lidí ve srovnání s tím, 

co si sami myslí, že jsou.“ (Erikson, 2002, str. 281) V tomto období se dospívající táţe „kdo 

jsem“, „jaký má můj život smysl“ a „jak mě vidí ostatní.“ (Jedlička, 2015, str. 23) 

Erikson předpokládal hotovost neboli dosaţení identity na konci adolescence. Od tohoto 

pojetí se ovšem moderní pojetí psychologie odklání a mluví se spíše celoţivotním utváření 

identity (Macek, 2003), kdy „člověk o svém životě přemýšlí jako o osobním růstu, jako o 

sebeaktualizaci (Maslow, 1968), sebenaplnění (Rogers, 1951) a sebetranscendenci (Frankl, 

1994; Jung 1994).“ (Macek, 2003, str. 181) 

Proces vytváření vlastní identity v adolescenci prochází čtyřmi fázemi. V první fázi 

diferenciace na počátku adolescence se jiţ dospívající neztotoţňuje s rodiči, ale je pro něj 

naopak důleţité se od nich a od ostatních zásadně odlišit. Ve druhé fázi experimentace, 

vymezenou kolem 15. roku ţivota, „experimentují s vlastní emancipací“ a odmítají vliv 

dospělých na jejich osobu. Nepřijímají rady rodičů a stále více se orientují na své vrstevníky. 

V třetí fázi postupné stabilizace se vztahy s rodiči vyrovnávají a upevňují. Dospívající jiţ 

nemá potřebu stát v opozici vůči názorům rodičů. V poslední fázi psychického osamostatnění, 

na konci adolescence, by jiţ mohla být identita adolescenta vytvořena a potvzuje jedinečnost 

osobnosti (Vágnerová, 2012, str. 461-463). 

1.3.2.1 Klasifikace stavů identity v adolescenci 

Marcia operacionalizoval identitu pomocí „závazku“ (commitment), jakoţto „způsobů 

jednání, které zaručují určitý řád nebo vedou k dosažení určitých společensky přijatelných 
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cílů“, které souvisí s přijetím zodpovědnost za sebe sama a „explorace“ tedy, „procesu 

aktivního hledání, zkoušení a objevování“ (Macek, 2003, str. 184). Klasifikaci moţných stavů 

identity čili stupně jejího dosaţení rozdělil do čtyř skupin: 

- zmatek čili rozptýlená identita (identity diffusion) – absence explorace i absence 

přijetí závazku, jedinec nemá potřebu se vymezit vůči ostatním, snadno ovlivnitelný 

druhými, reaguje podle norem skupiny, ve které je členem 

- předčasně uzavřená identita (forclosure) – absence explorace, přítomnost závazku, 

nekriticky se identifikuje s postoji a normami autorit, resp. důelţitých druhých 

(rodiče, učitelé, přátelé) 

- stav moratoria – aktivní explorace, absence závazku, člověk o sobě pochybuje a 

experimentuje s novými rolemi, hodnotami, záměrně odkládá rozhodnutí do 

budoucnosti 

- stav dosažení identity (identity achievment) – aktivní explorace, přítomnost závazku, 

získání osobní integrity, tedy „pocitu vlastní jedinečnosti, zážitek kontinuity a 

sebeakceptace a také pocit sounáležitosti s určitými lidmi, skupinami, hodnotami a 

ideály“ (Marcia in Macek, 2003, str. 184-185). 

Podle Macka můţeme předpokládat, ţe dosahování identity v rámci adolescence probíhá 

od stavu rozptýlené identity nebo předčasně uzavřené identity, přes stav moratoria aţ po 

finální dosaţení identity, které se často děje aţ v období dospělosti (Macek, 1999). 

Správný vývoj dospívajícího příliš nezávisí na tom, v jakém stavu identity se dospívající 

nachází, jelikoţ kaţdý stav přináší svá pozitiva a rizika. Pro dospívajícího je více důleţité, aby 

byl přesvědčen o svých schopnostech, akceptoval realitu a vytvořil si představy o své 

budoucnosti. Nejistota o sobě samém můţe vyústit v negativní směřování vlastního vývoje. 

(Vágnerová, 2012). Erikson navíc poukazuje na to, ţe pochybnosti o své genderové (podle 

Eriksona sexuální) identitě mohou vyústit k delikvenci jedince nebo k jiným poruchám 

osobnosti. Jako další riziko se zde objevuje přílišná skupinová příslušnost a nebezpečí 

extremismu, na jejímţ členství se dospívající snaţí postavit svou vlastní identitu. Obojí 

projevuje jako nenávist vůči „jiným“ - jiné rase, kultuře nebo ţivotnímu stylu (Erikson, 2002, 

str. 238). 
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2 Interpersonální vztahy v adolescenci 

Vývojové změny v myšlení adolescentů vedou k přeměně vztahů, které utvářejí. Vztah 

můţe být definován jako „působení mezi dvěma osobami, provázený emocionální vazbou a 

určitou mírou odpovědnosti.“ (Hartl & Hartlová, 2010, str. 678) Vztahy v tomto období jsou 

kvalitativně odlišné od vztahů z dětství. Díky novému způsobu myšlení se jim otevírá nový 

pohled na svět, na lidi kolem sebe i na sebe samé. Vztahy adolescentů můţeme rozdělit do 

několika základních skupin a to na vztahy v rodině (vztah k matce, k otci a mezi sourozenci), 

vztahy ke škole (ke spoluţákům, k učitelům), vrstevnické vztahy a nově se, oproti dětství, 

objevují vztahy partnerské, které dříve neexistovaly (Vágnerová, 2012). Někteří autoři 

nahrazují pojem partnerské vztahy za vztahy romantické. Označení partnerského vztahu se 

hodí spíše pro vztahy dospělých s trvalými a pevnými vazbami, které se v adolescenci 

objevují jen zřídka (Lacinová & Michalčáková, 2012; Macek, 1999). 

Toto období je klíčové pro převzetí a utváření pozdějších rolí v dospělém ţivotě 

(Langmeier 1983) a proto je nezbytné udrţovat interpersonální vztahy se svým okolím. Díky 

schopnosti adolescentů navazovat stálé vztahy a vazby s okolím, se cítí být sebevědomí a 

samostatní (Macek, 1999). 

2.1 Rodinné vztahy 

V případě, ţe dospívající ţije ve své rodině, je jeho vývoj značně determinován 

nastavením a fungováním jeho rodiny. Mění se vztahy mezi jejími jednotlivými členy. 

Adolescent se díky vztahu k rodičům učí, jak můţe v roli dospívajícího jednat s dospělými. 

Důleţité je zohlednit celkové nastavení rodiny, ve kterém dospívající povaţují za významné a 

pozitivní, pokud mají moţnost vyslovit otevřeně svoje vlastní názory a mají pocit, ţe ho 

rodiče vnímají, i kdyţ s ním nemusí plně souhlasit. Opačné nastavení můţe vést ke vzniku 

jeho patologického vývoje (Macek & Štefánková, 2012). 

Vztah k rodičům je v zásadě dualistický. Adolescent by rád byl povaţován za 

dospělého a samostatného, ale na druhé straně toho není dostatečně schopný, a proto svou 

rodinu potřebuje. Probíhá zde proces autonomizace, kdy se „dospívající chtějí zbavit 

omezující kontroly a rozhodovat o sobě sami. Potřebují větší volnost ale zároveň i oporu, a 

proto je účelné udržet rovnováhu mezi připoutáním a postupným osamostatňováním.“ 

(Vágnerová, 2012, str. 399) Tato vlastnost nabývá během adolescence různých kvalit. Na 

začátku adolescence se dospívající snaţí prosadit svou osobnost a své názory vůči rodičům, i 

kdyţ často stojí v opozici. Podstatná je snaha o získání partnerského postavení v komunikaci 
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s rodiči a získání si jejich respektu. Tento jev se později zmírňuje na potřebu akceptace vlastní 

osoby, díky zpětné vazbě rodičů a ke konci období se snaţí posílit svoji autonomii vůči rodině 

(Macek & Štefánková, 2012).  

V protikladu s potřebami jedince dosáhnout autonomie je patrná tendence rodičů 

dospívající kontrolovat. Autonomie se projevuje v oblasti emoční, kdy se zmenší potřeba 

přímé emoční rodičovské podpory, dále v oblasti kognitivní, kdy jiţ nepřijímají názory rodičů 

jako jediné správné, ale začínají o nich přemýšlet a kritizovat. Současně jiţ s rodiči netráví 

tolik času. Často se stává, ţe rodiče svému dítěti přikládají nové povinnosti, které si myslí, ţe 

by mělo zvládat, ale jejich práva zůstávají stejná jako v dětství. Rodiče se domnívají, ţe na ně 

nejsou dostatečně vyspělí. V tomto období dochází k deidealizaci rodičů a tato změna pohledu 

v sobě zahrnuje i změny v příjímání autorit. Rodiče ztrácí své výsadní postavení (Vágnerová, 

2012, str. 401 - 403). 

Během adolescence vzniká mezi dospívajícími vzájemná variabilita důleţitosti vztahu 

k rodičům. Někteří zůstávají silně připoutáni ke svým rodičům a jiní zaměřují svou pozornost 

k ostatním dospělým nebo vrstevníkům, kteří jsou důleţitější neţ rodiče. Většina 

dospívajících vztah k rodičům stále udrţuje, ale pouto k ostatním je také velmi důleţité. Není 

výjimkou zaměření vazebného chování na celé skupiny nebo instituce, kdy byla vazba 

zpočátku zaměřena pouze na jejího člena (Bowlby, 2010). Závislost na rodičích zůstává 

v tomto období stejně důleţitá jako v dětství a zajišťuje „základnu pro autonomní vývoj“ 

jedince (Becker-Stollová in Macek & Štefánková, 2012, str. 31). Dospívajícímu tak dává 

moţnost postupně se osamostatňovat s pocitem toho, ţe se můţe na rodiče kdykoliv obrátit.  

2.1.1 Vývoj vztahu s rodiči od dětství po adolescenci 

Vztahy s rodiči, respektive matkou nebo jinou pečující osobou se vyvíjejí jiţ od 

narození dítěte.  Připoutáním se zabýval jiţ Freud, který postuloval své psychoanalytické 

teorie, které měli vysvětlovat původ citové vazby mezi rodičem a dítěte. Ve své práci je 

předkládám tak, jak je pojmenoval Bowlby (1969).  Nejprve přišel s teorií sekundárního pudu, 

ve které předpokládal, ţe dítě má po narození určité vrozené fyziologické potřeby a potřebu 

tepla. Prostřednictvím mechanismů učení si osvojuje fakt, ţe v situaci, kdy jsou jeho potřeby 

uspokojeny, je současně přítomná i matka. Naučí se, ţe matka je zdrojem uspokojení a 

postupně se k ní citově připoutává. Další byla teorie primárního sání objektu, kdy má 

novorozenec přirozené instinkty vyhledávat lidský prs a orálně ho sát. Časem se učí, ţe 

s přítomností prsu se vyskytuje i matka. Třetí teorií je teorie primárního sání objektu, kdy se 
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jedinec rodí s vrozenou potřebou být v kontaktu s lidskou bytostí nezávisle na potřebě jídla. 

Další je teorie primární touhy po návratu do dělohy, kdy se chce dítě vrátit do stavu před 

porodem.  

Sám Bowlby v roce 1969 formuloval svojí teorii citové vazby (Attachment), která se 

od psychoanalytických teorií odlišuje tím, ţe odmítá souvislost citové vazby se sexuálním 

nebo sociálním chováním. Citová vazba je podle něj „systém chování, který má svou vlastní 

formu vnitřní organizace a slouží své vlastní funkci.“  (Bowlby, 2010, str. 203) Své odlišení 

podkládá tvrzením, ţe sexuální chování a vazebné chování se kaţdé objevují v jiném 

vývojovém období a mohou být aktivovány nezávisle na sobě.  Podstata teorie předpokládá, 

ţe vznik citové vazby je aktivován na základě hereditárních dispozic, kdy se dítě rodí na svět 

s vrozenou výbavou behaviorálních systémů, které mu umoţňují aktivně jednat a orientovat 

se. Mezi tyto behaviorální systémy mimo jiné patří například systémy zprostředkující pláč, 

sání, přidrţování se nebo exploraci. Dítě se postupně učí rozpoznávat osoby, se kterými je 

častěji v kontaktu a později k nim udrţuje vazebné chování (Attachment Behavior), které dítě 

běţně pouţívá proto, aby získalo nebo udrţelo ţádoucí blízkost. Vše funguje na principu 

homeostázy, při které dítě udrţuje a vyrovnává svou pozici vůči prvkům prostředí. Citová 

vazba je definována jako silná tendence „vyhledávat blízkost a kontakt s konkrétní postavou 

v určitých situacích, zejména je-li vylekané, unavené nebo nemocné“ (Bowlby, 2010, str. 318) 

a následně vyvolává vazebné chování, které zajišťuje a zároveň při něm stoupá pocit bezpečí 

a naopak sniţuje rizika a zmirňuje úzkost jednotlivce. Kvalita citové vazby se odvíjí z podoby 

chování matky k dítěti. Záleţí například na míře tělesního kontaktu, na tom, zda matka na 

potřeby dítěte reaguje přiléhavě či nikoli nebo na způsobu utěšování a povzbuzování atd 

(Bowlby, 2010). 

Bowlby spolupracoval s Mary Ainsworthovou, která prokázala platnost jeho teorie 

tím, kdyţ potvrdila, ţe děti reagují na odchod matky jiţ během prvního roku ţivota.
3
 Jejich 

reakce jsou různé v závislosti na typu vztahové vazby mezi matkou a dítětem (Bowlby, 2010, 

str. 291-292). Na základě pozorování byla stanovena klasifikace tří hlavních vzorců citové 

vazby. Děti jistě připoutané k matce („secure“), jsou aktivní při hře v přítomnosti matky i 

v jejím hledání po odloučení. Je snadné je utišit a brzy se vrací ke hře. Další kategorií jsou 

                                                 
3
 Mary Ainsworthová získávala data pomocí metody „neznámé situace“ (Strange Situation), kdy bylo roční dítě 

pozorováno v pro něj neznámé místnosti s hračkami. Pozorování byla prováděna za tří měnících se podmínek – 

v přítomnosti matky, v odloučení od matky a při návratu matky. Nejprve bylo dítě v místnosti samo s matkou, 

později přišla další osoba, matka následně odešla. Po tříminutovém odloučení se matka vrací a zanedlouho 

následuje její druhé odloučení. Očekávaný návrat matky se nekoná a přichází znovu cizí osoba. Nakonec byla 

sledována situace i po matčině návratu. Tyto podmínky měly za úkol simulovat narůstající stres (Bowlby, 2010). 
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děti úzkostně připoutané k matce a vyhýbavé („anxiously attached to mother and avoidant“) 

neboli děti nejistě připoutané a vyhýbavé (Brisch, 2011, str. 49), které se vlastní matce 

vyhýbají a nenavazují s ní kontakt ani po jejím návratu. Citová vazba se nevyvinula na 

obvyklé úrovni a převládá separace obou subjektů. Děti nejistě připoutané k matce a 

vyhýbavé („anxiously attached to mother and resistant“ neboli děti nejistě připoutané a 

ambivalentní (Brisch, 2011, str. 49) kolísají mezi potřebou přítomnosti matky a jejím 

odmítáním (např. ji kopou nebo odstrkávají). Při odloučení i návratu děti více pláčou a není 

lehké je utěšit (Bowlby, 2010, str. 291-292, Brisch, 2011, str. 49-50). 

Ačkoliv se charakteristický vzorec vazebného chování vytváří během prvního roku 

ţivota, je důleţité zohlednit, ţe v této podobě přetrvává po celý ţivot a proto i vazebné 

chování v adolescenci bude ovlivněno kvalitou vazby v raném dětství. Člověk si však 

v dalších vývojových obdobích vybírá nové osoby, se kterými si je blízký nebo s nimi 

komunikuje a pouţívá rozmanitější a sloţitější prvky vazebného chování, které je ovšem 

zaloţeno na analogickém principu. Nadto bylo výzkumně dokázáno, ţe jedinci s nejistou a 

vyhýbavou vazbou si nevytváří emocionální základnu pro to, aby nemuseli důvěřovat svým 

rodičům, jeţ od nich vyţadují brzkou samostatnost a nezávislost na dospělých. Tito lidé ale 

zároveň nemají uspokojené vztahové potřeby a jsou tudíţ frustrováni (Ruppert, 2011, str. 48). 

Na základě výzkumů byla navíc prokázána dědičnost reprezentace vztahové vazby. 

Pro dospívající v 16 letech byla zjištěna podobná kvalita vztahové vazby, jako měli jejich 

matky. Pro matky s jistou vztahovou vazbou bylo typické, ţe jejich děti měly taktéţ jistou 

vztahovou vazbu a naopak (Zimmermann et al, 1995 in Brisch, 2011). Z toho vyplývá, ţe jistá 

reprezentace vztahové vazby podněcuje rodiče k více citlivé péči o dítě neţ je tomu v případě 

nejisté reprezentace vztahové vazby. Kvalita citové vazby s rodiči se promítá i do vztahů 

s vrstevníky. Je prokázáno, ţe špatné vztahy k rodičům zvyšují počet vrstevnických vztahů 

(Dekovic, Meeus, 1993 in Macek & Štefánková, 2012). 

2.2 Kamarádské vztahy 

Kamarádské vztahy s vrstevníky získávají na důleţitosti právě v období dospívání. 

Míra vlivu rodičů na „děti“ klesá a dospívající se cítě komfortněji ve vztahu s kamarády, kteří 

jim nabízejí „kooperaci, empatii a společné zážitky“ (Jedlička, 2015, str. 40) a jejichţ 

atmosféra je daleko uvolněnější neţ ve vztahu s dospělými, kteří vyţadují spíše poslušnost a 

úctu. Mezi vrstevníky je snazší dosáhnout uznání a hodnotného postavení.  
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Vrstevnická skupina má pro dospívající význam především pro formování osobnosti 

(Jedlička, 2015) a zároveň pomáhá připravit se na trvalé vztahy v dospělosti (Langmeier & 

Krejčířová, 1998). Socializace jiţ neprobíhá v rodině, ale jsou to především právě vrstevníci, 

se kterými se adolescent identifikuje. Způsob utváření osobnosti záleţí na tom, jakou 

referenční skupinu si sám adolescent vybírá a jaký vzor si vytváří. Interakce s ostatními 

vrstevníky mu slouţí také k vytvoření sebehodnocení, která závisí na jeho „úspěšnosti“ 

postavení ve skupině vrstevníků (Jedlička, 2015). Vrstevníci poskytují jedinci sociální oporu, 

jakoţto „významný zdroj zvládání“ zátěţe (Širůček & Širůčková, 2012, str. 48). Sociální 

opora je konceptualizovaná jako pocit důvěry nebo formy attachmentu s vrstevníky a můţe 

být dělena na čtyři základní typy. Prvním typem je emocionální opora, kdy vrstevníci 

poskytují emoce. Dalším typem je hodnotící opora, kdy vrstevníci poskytují zpětnou vazbu 

pro utváření sebepojetí. Třetím typem je informační opora, tedy poskytování rad a informací. 

Posledním typem je instrumentální opora, kdy vrstevníci poskytují praktickou nebo materiální 

pomoc (Širůček & Širůčková, 2012). Vrstevníci uspokojují psychické potřeby dospívajícího. 

Mohou ho stimulovat, ve smyslu nabídky společně proţívaných aktivit, saturují potřebu 

učení, kdy se dospívající společně učí řešit problémy, spojují své zkušenosti a experimentují. 

Dále dává vrstevnická skupina dospívajícímu pocit jistoty a bezpečí, který ztrácí 

odpoutáváním se od rodiny a v neposlední řadě mu umoţní sytit potřebu být akceptován 

(Vágnerová, 2012). 

2.2.1 Vývoj vztahů k vrstevníkům 

Výzkumně byla dokázána spojitost mezi kvalitou attachmentu s rodiči a kvalitou 

vztahů mezi chlapci. Pokud měl chlapec lepší vztahy s rodiči (jistá vazba attachmentu), jeho 

vztahy s chlapci přetrvávali i přes období adolescence (Way, 2013). Zároveň je pro 

dospívající s nejistou citovou vazbou k rodičům příznačné dospívání plné rizik a problémů a 

současně méně důvěřují svým kamarádům (Zimmenrmann, Gliwitzky, Becker-Sloll in Macek 

& Štefánková, 2012) 

Navazování vztahů k vrstevníkům prochází sledem jednotlivých fází. Období rané 

adolescence spadá do první skupinové izosexuální fáze, kdy dospívající tvoří společenství 

sloţených z jedinců stejného pohlaví. Někteří jedinci tvoří párová přátelství a probíhá u nich 

individuální izosexuální fáze. Takové přátelství dívek bývá zaloţeno na vzájemné emoční 

náklonnosti, kdeţto chlapce spojuje společná aktivita. Skupinová přátelství současně 

přetrvávají. Následuje přechodná etapa, kdy začínají navazovat skupinové interakce se 

skupinami sloţené z jedinců opačného pohlaví. Kolem 15. roku ţivota se objevuje 
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heterosexuální fáze polygamní, kdy dospívající začínají navazovat první důvěrné vztahy 

s jedincem opačného pohlaví. Tato fáze můţe následně vyústit do fáze zamilovanosti, 

v navázání erotického vztahu (Langmeier & Krejčířová, 1998, str. 150-151). 

Podle Waye se kamarádské vztahy mezi chlapci se během adolescence proměňují. Na 

začátku dospívání jsou pro ně vztahy velmi úzké. Chlapci bývá akcentována hlavně důleţitost 

toho, ţe se mají komu svěřit i se svými největšími tajemstvími. Podle jejich názoru dobrý 

kamarádský vztah udrţuje mentální zdraví a napomáhá vyhnout se patologickým projevům, 

jako je např. deprese či drogová závislost. Dále bylo prokázáno, ţe vztahy mezi chlapci jsou 

často ztráceny s přechodem do pozdní adolescence, tedy kolem 15 roku ţivota. Chlapci uţ 

k sobě nemají tak blízko jako v minulosti a bojí se, ţe budou společnosti označeni jako 

„homosexuálové“, proto se takovým vztahům nadále vyhýbají, i přes to, ţe přiznávají, ţe jim 

takovéto vztahy chybí. Domnívají se, ţe přílišná veřejná emocionalita je typická spíše pro 

dívky, které si úzké vazby s dívkami stále udrţují (Way, 2013). 

2.3 Romantické vztahy 

Romantické vztahy v adolescenci nejlépe definuje Thorová a to takto: „Adolescentní 

láska bývá nestálá, bláznivá, převažuje erotická vášeň a experimentování se vztahy a vlastní 

sexualitou, častá je promiskuita, méně již důvěrnost a intimita a nejméně závazek.“ (Thorová, 

2015, str. 427) Stadium zamilovávání se a utváření prvních mladých lásek je „pokusem 

definovat vlastní identitu.“ (Erikson, 2002, str. 238) Dospívajícím tedy nejde o dlouhé trvání 

váţného vztahu, ale spíše experimentaci se svou novou rolí v úzkém vztahu s jedincem 

opačného pohlaví, coţ napomáhá potvrzovat si svou autentičnost a vlastní hodnotu.  

V současnosti se na romantické vztahy v adolescenci nahlíţí jako na pozitivní aspekty 

dospívání, kdeţto v minulosti byly spojeny spíše s rizikovým chováním s nebezpečím 

nechtěného otěhotnění nebo přenosem pohlavních chorob Kvalitní romantické vztahy 

přispívají k pocitu štěstí, k pocitu vlastní hodnoty a zároveň zvyšují vnímanou popularitu 

mezi vrstevníky (Van de Bongardt, Yu, & Deković, 2015). 

2.3.1 Vývoj romantických vztahů 

Na formování romantických vztahů se podílí jak rodina, tak i vrstevníci. Kvalita 

vztahu s partnerem se odvíjí od kvality vztahu rané vazby s rodiči, následkem toho dospívající 

projikují své reprezentace attachmentu do romantických vztahů a chovají se podle stejného 

vzorce (Furman in Van de Bongardt, Yu, & Deković, 2015). Zároveň byl prokázán vliv 
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vztahu k rodičům na začátek sexuální aktivity dospívajících a sice tak, ţe blízký a podporující 

vztah s rodiči přispívá k zahájení sexuální aktivity dospívajích ve vyšším věku a vyhýbání se 

sexuálnímu rizikovému chování (De Graaf; Kotchick in Van de Bongardt, Yu, & Deković, 

2015). Vrstevnická skupina připravuje prostředí, ve kterém můţe vzniknout romantický vztah 

mezi jejími členy. Přátelé navíc mohou velkou měrou ovlivňovat výběr partnera dospívajícího 

(Furman in Lacinová & Michalčáková, 2012). 
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3 Poruchy chování 

Poruchy chování bývají v literatuře děleny z několika hledisek. Z medicínského hlediska 

jsou poruchy chování vymezeny v mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidruţených 

zdravotních problémů v 10. revizi, která vyšla v platnost 1. ledna 2013. Poruchy chování 

najdeme v oddílu F91 a jsou charakterizovány “agresivním‚ asociálním nebo vzdorovitým 

chováním. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování odpovídající danému 

věku‚ mělo by být proto mnohem závažnější než běžné dětské zlobení nebo rebelantství 

dospívajících a mělo by mít trvalejší ráz (šest měsíců nebo déle).“ (WHO, 2004, str. 251). 

Diagnóza poruchy chování můţe být stanovena na základě charakteristických projevů, jako 

jsou „nadměrné praní se nebo týrání‚ krutost k lidem nebo ke zvířatům‚ závažné destrukce 

majetku‚ zakládání požárů‚ krádeže‚ opakované lži‚ záškoláctví a útěky z domova‚ neobvykle 

časté a silné výbuchy vzteku a nekázeň“ (WHO, 2004, str. 251). Poruchy chování zahrnují jak 

nápadnosti v jedincově chování, v jeho reakcích a projevech na sociální situace, a současně 

odráţí i jeho problémy v sociálních vztazích. Obecně lze říci, ţe takovýto jedinec se chová 

v zásadě jinak, neţ je od něj očekáváno a společensky akceptováno jako vhodné v určité 

situaci, v níţ se jedinec zrovna nachází (Michalová, 2007). Obecně platí, ţe takovýto jedinec 

má oslabené mechanismy regulace svého chování, které neodpovídají jeho aktuálním 

sociálním podmínkám (Sabatino in Michalová, 2007). Z této povahy poruch chování vyplývá, 

ţe jde v zásadě o  odchylky v socializaci jedince, který jedná neadekvátně vzheledem ke 

svému věku a obecně platným sociálním normám (Michalová, 2007). 

Poruchy chování jsou v MKN 10 rozděleny do čtyř typů. Prvním typem je porucha 

chování vázaná na vztahy k rodině (F91.0), kdy je patologické chování zacíleno na členy 

rodiny a v jiném prostředí se příznaky projevovat nemusí. Nesocializovaná porucha chování 

(F91.1) je vyjádřena disociálním a agresivním chováním a je přitom narušen vztah 

k vrstevníkům. Oproti tomu stojí socializovaná porucha chování (F91.2), pro kterou je naopak 

příznačné disociální a agresivní chování, které se projevuje ve skupině nebo v partě. 

Typickým projevem je skupinová delikvence. Dalším typem je opoziční vzdorovité chování 

(F91.3), které se projevuje u mladších dětí, jehoţ součástí není delikventní nebo disociální a 

agresivní chování. Dalšími typy jsou jiné poruchy chování a porucha chování nervové 

soustavy. (WHO, 2004) 

Poruchy chování zůstávají v literatuře nejasně vymezeny, a proto existuje mnoho systémů 

dělení. Navíc jsou často zaměňovány za částečně se překrývající synonyma jako je například 

pojem rizikové nebo problémové chování.  
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Další hledisko dělení můţe být podle povahy sociálního chování, které jedinec vykazuje 

bez ohledu na jeho příčinu. Jedná se o disociální, asociální a antisociální chování. Disociální 

chování není v souladu se sociálními normami a mírně je narušuje. Asociální chování, nebo li 

nespolečenské chování, se neshoduje s mravními normami ve společnosti. Antisociální 

chování má kriminální charakter (Michalová, 2007). 

Neméně důleţité je zohlednit příčinu poruchy chování, od kterých se následně odvíjí 

dělení poruch chování na specifické nebo nespecifické poruchy chování. U specifických 

poruch chování můţe být příčina organického (neurologického či biochemického) charakteru, 

která se projeví na základě genetických příčin, negativních vlivů v těhotenství, při porodu či 

následně krátce po něm (Jucovičová, 2014) Příčiny jsou spatřovány v poruchovém fungování 

aspektu emocí, motoriky, percepce a kognice. MKN-10 tyto poruchy najdeme pod označením 

hyperkinetické poruchy (F90), pod které spadá porucha aktivity a pozornosti (F90.0) a 

hyperkinetická porucha chování (F90.1) (Pokorná, 2010). Podle označení v americkém DSM-

IV-TR (Diagnostickém a statistickém manuálu mentálních poruch, 2000) se jedná o poruchu 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (Ţáčková, 

2008). 

Nespecifické poruchy chování nevznikají z biologických příčin, ale hlavní úlohu zde hraje 

prostředí, ve kterém je dítě vychováváno. Důleţité je zohlednit nesprávné vedení dítěte. 

V tomto případě je porucha ovlivnitelná silou vůle jedince a je moţné dosáhnout nápravy.  

Poruchy chování se projevují ve všech rovinách individuální osobnosti, ale bývají zřetelné 

zejména z behaviorálního hlediska, tedy toho jak se člověk navenek chová. Opomenuta by 

zároveň neměla zůstávat ani vnitřní stránka jedince, tedy jeho proţívání, sebepojetí či emoce, 

jejichţ utváření je kritické právě v období adolescence. 

3.1 Rizikové chování v adolescenci 

Poruchy chování vyjadřují velmi obecný a všeobsáhlý pojem, který souvisí a částečně je 

zaměňován s jinými. V literatuře se navíc setkáváme s pojmem rizikové chování, který bývá 

označován jako synonymum nespecifických poruch chování. Chápeme ho jako „takové 

chování, které přímo nebo nepřímo ústí v psychosociální nebo zdravotní poškození jedince, 

jiných osob, majetku nebo prostředí.“ (Macek in Nielsen Sobotková, 2014, str 40) Z tohoto 

důvodu pracuji s pojmem rizikové chování jako s podkategorií poruch chování, která se 

projevuje tím, ţe překračuje práva ostatních a silně narušuje sociální řád. 
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Adolescence se pojímá jako období ke zvýšené náchylnosti k rizikovému vývoji ať uţ ze 

stránky psychopatologie (častá je deprese a poruchy příjmu potravy) nebo problémového 

chování jako je závislostní chování či nezodpovědné sexuální chování (Nielsen Sobotková, 

2014). Tento fakt pramení z typických činností, které jsou dospívajícími vyhledávány a 

poměrně velkého mnoţství volného času, který adolescenti mají a který tráví s vrstevníky, 

spíše neţ rodiči, kteří mají pracovní povinnosti.  

Nielsen Sobotková (2014, str 40,41) jako rizikové chování pojímá: 

- záškoláctví 

- lhaní 

- agresivita, agresivní chování 

- šikana, kyberšikana, násilné chování 

- obecně kriminální jednání (hlavně krádeţe) 

- vandalismus 

- závislostní chování 

- rizikové chování na internetu (nevhodné či nelegální stránky, oslovení cizí osobou, 

příliš mnoho času online, otevírání spamů a reagování na ně, kopírování a stahování 

hudby a filmů) 

- rizikové sexuální chování (předčasný pohlavní styk, promiskuita, náhodné známosti, 

styk bez kondomu, prostituční chování, předčasné těhotenství, rozvoj sexuální 

deviace) 

- rizikové chování v dopravě 

- extrémně rizikové sporty, hazardní aktivity 

- uţívání anabolik a steroidů 

- nezdravé stravovací návyky 

- extremismus 

- xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus. 

3.2 Vznik problémového chování 

Při utváření behaviorálních mechanismů, respektive poruch chování nebo 

problémového chování jednotlivce se podílí faktory jak endogenní, mezi které můţeme 

zařadit hereditu genů či nastavení hormonů, tak faktory exogenní jako jsou psychosociální 

vlivy. Biologické předpoklady pro agresivní, destruktivní, násilné či jinak protisociální 

chování na poli výchovném ovlivnit nemůţeme. Klíčovými momenty pro utváření osobnosti 

zůstává vliv výchovy, kultury a hlavně charakteristika vazby mezi pečující osobou a dítětem.  
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Nejvýznamnějšími obdobími k „naprogramování“ psychických charakteristik a kvalit 

osobnosti jsou rané fáze vývoje, do kterých se započítává i prenatální období ţivota plodu. 

Dítě je k vnějším vlivům nejsenzitivnější od narození do 18. měsíce ţivota. Attachmentová 

vazba mezi matkou dítětem vytváří základy emočního připoutání k druhým, předurčuje 

individuální formy chování, vnímání a myšlení. Upevňují se citové mechanismy a projevy 

lásky, příchylnosti, podrobivosti nebo zlosti, agrese, vzpurnosti a strachu (Jánský, 2014). 

V roce 1977 formuloval Richard Jessor, spolu s manţelkou, teorii problémového 

chování, které definoval jako „chování, které je sociálně definováno jako problém, jako zdroj 

obav nebo jako nepřijatelné vzhledem k normám obecné společnosti.“ (Jessor & Jessor, 1997, 

in Nielsen Sobotková, 2014, str. 43) Z této teorie následně vychází syndrom problémového 

chování, při kterém má adolescent s projevy rizikového chování v jedné oblasti, tendenci 

přenášet si rizikové chování i na oblasti ostatní. Rizikové chování vzniká na základě kvality a 

fungování tří rovin osobnosti člověka. Jsou jimi biologický, psychologický a sociální kontext 

jednotlivce.  Rozlišují protektivní a rizikové faktory v oblasti osobnosti, chování a sociálního 

prostředí. 

Tabulka 1: Faktory ovlivňující problémové chování dle Jessora 

  protektivní faktory rizikové faktory 

osobnost 
inteligence, 

sebeúcta 
impulzivita, 

neuroticismus 

chování 
plnění povinností, 

dobrovolnictví 
odmítání pravidel, 

školní neúspěch 

sociální prostředí 
pozitivně orientovaná výchova, 

sociální opora vrstevníků 
autoritativní nebo liberální výchova, 

chudoba 
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4 Institucionální výchovná péče o děti s problémovým chováním 

4.1 Základní terminologie 

V České republice existuje systém náhradní výchovné péče, který je zacílen na 

výchovu dětí, které „vyrůstají v rizikovém prostředí rodin nedostatečně plnící své základní 

výchovné funkce“, které „péči rodiny z nejrůznějších důvodů vůbec nepoznaly“ nebo, které „se 

vzhledem ke svému psychickému onemocnění mohou ve standardních rodinných podmínkách 

jen obtížně rozvíjet“ (Jedlička, 2015, str. 384). Jeho základním cílem je tedy zlepšit ţivotní 

podmínky dítěte a zajistit mu optimální péči a výchovu, která je vhodná vzhledem k jeho věku 

i potřebám. 

V rodině mají rodiče a děti k sobě navzájem zákonem daná práva a povinnosti. Mezi 

základní povinnosti rodičů patří rodičovská odpovědnost, jenţ podle § 858 Občanského 

zákoníku spočívá v „péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v 

zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a 

spravování jeho jmění“.  Pokud rodiče svou rodičovskou odpovědnost náleţitě neplní, 

nastalou situaci řeší soud a děti mohou být rodičům odebrány.  

Na systému výchovné péče se v České republice podílí několik ministerstev. V zásadě 

hlavní roli hraje Ministerstvo mládeţe, školství a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo 

zdravotnictví (MZ), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo vnitra (MV), 

Ministerstvo spravedlnosti (MS) a dále Ministerstvo financí (MF) a Ministerstvo pro místní 

rozvoj (MMR). Roztříštěná působnost jednotlivých ministerstev odráţí filozofické koncepty 

kaţdého z nich a fungování celého systému je odkázáno na jejich meziresortní spolupráci, 

kterou není jednoduché udrţovat (Běhounková, 2012, str. 34). Zřizovatelem státních zařízení 

bývají úřady krajů a zároveň v této oblasti v podobě doplňkových institucí působí nestátní 

neziskové organizace (Jedlička, 2015, str. 378). 

Dítěti a dospívajícím můţe být soudem nařízena ústavní výchova, tedy umístění 

v ústavní instituci. Stěţejním dokumentem upravující ústavní výchovu dětí je nový občanský 

zákoník č.89/2012Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2014. Podle § 971, Občanského zákoníku 

můţe soud nařídit ústavní výchovu v případě, ţe je „výchova dítěte nebo jeho tělesný, 

rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, 

že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte 
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nemohou jeho výchovu zabezpečit“. Při umísťování dítěte do ústavní péče má vţdy přednost 

svěření dítěte do péče fyzické osoby potaţmo do náhradní rodinné péče. Rozhodnutí soudu 

musí být kaţdých šest měsíců znovu přezkoumáno. (zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 

2012)  

Pokud se dítě do 15 let věku (mladiství) dopustí protiprávního jednání, jak ho upravuje 

trestní zákoník, můţe mu soud uloţit ochrannou výchovu, která je ukotvena v zákoně č. 

2018/2003 Sb, v zákonu o soudnictví ve věcech mládeţe. Ochranná výchova je zvolena, 

v případě, ţe „o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy 

nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije“, dále jestliţe „dosavadní 

výchova mladistvého byla zanedbána“ nebo v situaci, kdy „prostředí, v němž mladistvý žije, 

neposkytuje záruku jeho náležité výchovy“ a zároveň v případě, kdyţ všechna ostatní uloţená 

výchovná opatření selhala. Uloţená ochranná výchova trvá do 18 let věku dítěte, případně ji 

lze prodlouţit do 19 let. Ochranou výchovu můţe soud změnit na ústavní výchovu, pokud 

stále nepominuly všechny podmínky ochranné výchovy, ale můţe předpokládat, ţe se 

mladistvý bude dobře chovat. Dalším řešením je uloţení podmíněné ochranné výchovy a 

dohled probačního pracovníka (zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, 

2003). Ochranná výchova má nahrazovat trest, který by za svůj protiprávní čin získal plnoletý 

dospělý. Současně má ochraňovat společnost před dalším pácháním juvenilní delikvence a 

zároveň ochraňovat a opravňovat jedince k tomu, aby mu byla zajištěna řádná výchova a bylo 

zabráněno jeho dalšímu negativnímu vývoji. 

Dítě má všeobecné právo na sociálně-právní ochranu dítěte, kterou ustanovuje zákon 

č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí a to právo na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu, na ochranu svých oprávněných zájmů a na intervence pro obnovení narušených 

funkcí rodiny a v případě, ţe nemůţe být vychováváno ve své původní rodině, má právo být 

umístěno do náhradní rodinné péče (zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

1999). 

4.2 Systém výchovné péče o děti s poruchami chování ve školských zařízeních 

Zařízeními, která zajišťují „základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání“ a 

vytváří „podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a 

umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti“ se nazývají školská zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Tato zařízení definuje zákon č. 

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 
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péči ve školských zařízeních, ze kterého jsem vycházela pro zpracování následující kapitoly 

(zákon č. 109/2002 Sb, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních). 

4.2.1 Diagnostický ústav 

Velmi důleţitou roli v systému péče o děti s poruchami chování hrají diagnostické 

ústavy. Jejich základním východiskem je poskytování „internátní“ péče o děti, které jsou 

vyjmuty z patologicky působícího sociálního prostředí jejich rodin či bydliště s cílem zabránit 

působení dalších negativních vlivů na osobnost dítěte.  

Do diagnostického ústavu jsou umístěny děti na základě rozhodnutí soudu o ústavní 

nebo ochranné výchově nebona základě předběţného opatření, které je vydáno soudem ještě 

před definitivním rozhodnutím v případě, ţe je ohroţena řádná výchova či ţivot dítěte a 

vyţaduje akutní řešení. Předběţné opatření je podle svého typu, platné od jednoho měsíce po 

dobu půl roku. V případě zájmu je moţné prodlouţení. Další moţností umístění bez podloţení 

rozhodnutí soudu, je tzv. dobrovolný pobyt, který vzniká díky písemné dohodě mezi rodiči 

nebo zákonnými zástupci dítěte, samotným dítětem a ředitelem zařízení. Hlavním cílem 

dobrovolného pobytu je intenzivní terapeutická práce s dítětem a snaha o jeho navrácení do 

rodiny (Dobrovolné pobyty na dohodu: Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné 

péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246, 2016). 

Zařízení plní funkce diagnostické, vzdělávací, výchovně-terapeutické, výchovné a 

sociální, organizační a koordinační. Jejich organizační funkce spočívá v právu rozhodovat o 

tom, do jaké instituce (domovu či ústavu) bude dítě následně umístěno. Základní organizační 

jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná jednotka, která má čtyři aţ osm dětí. Podle 

Jedličky můţe diagnostický ústav doporučovat umístění dítěte do pěstounské péče či adopce 

(Jedlička, 2015)(zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, 2002).Vše 

probíhá na základě komplexního vyšetření dítěte, které je utvářeno po celou dobu jeho, 

nejčastěji dvouměsíčního, výchovně-terapeutického pobytu. Komplexní diagnostická zpráva 

vymezuje „individuální a vzdělávací priority, včetně doporučených metod a přístup“(Janský, 

2004, str. 94). 

Diagnostický ústav dohlíţí na školská výchovná zařízení ve svém územním obvodu, 

která případně metodicky koordinuje a zároveň úzce spolupracuje s ministerstvem, kterému 
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podává návrhy potřebných změn a upozorňuje na nedostatečnosti ve fungování sítě výchovné 

péče(Jedlička, 2015). Zároveň slouţí jako záchytné zařízení pro děti na útěku z jiné instituce. 

Diagnostické ústavy bývají členěny podle věku dětí a pohlaví. Existují dětské 

diagnostické ústavy, které jsou zpravidla koedukované, tedy smíšené pro chlapce i dívky, a 

které přijímají děti od tří let věku do ukončení povinné školní docházky. Dalším stupněm je 

diagnostický ústav pro mládeţ, který, je rozdělen na zařízení pro chlapce a na zařízení pro 

dívky. Přijímá děti s ukončenou povinnou školní docházkou do 18, případně 19 let věku. 

4.2.2 Dětský domov se školou 

Dalším zařízením, které se podílí na systému péče o děti s poruchami chování, je 

dětský domov se školou. Ten přijímá děti s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou 

výchovou, pokud mají závaţné poruchy chování nebo duševní poruchy. Bývají zde zařazeni 

děti od 6 let věku do ukončení povinné školní docházky. Děti nenavštěvují běţnou školu, ale 

vlastní školu zřízenou v místě dětského domova. 

4.2.3 Výchovný ústav 

Výchovný ústav je zařízení pro děti od 15 let se závaţnými poruchami chování 

s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Prakticky se jedná o zařízení, které navazuje 

na dětský domov se školou. Mimořádně jsou zde umisťováni děti od 12 let věku, které mají 

tak závaţné poruchy chování, ţe nemohou být umístěny v dětském domově se školou.  

4.2.4 Střediska výchovné péče 

Střediska výchovné péče jsou nejčastěji zřizovány při diagnostických ústavech a jejich hlavní 

činností je prevence patologických projevů chování a působení proti vývoji poruch chování. 

Vyuţívat sluţeb středisek mohu osoby nejdéle do 26 let věku při vykonávání přípravy na 

budoucí povolání, kterým nebyla nařízena ústavní nebo ochranná výchova. Současně je 

poskytováno poradenství a pomoc rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu a 

pedagogickým pracovníkům. Fungování středisek výchovné péče je definováno ve vyhlášce 

č. 458/2005 Sb, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve 

střediscích výchovné péče. Preventivně-výchovná péče můţe být poskytována formou 

ambulantní, celodenní nebo internátní. Ambulantní péče je poskytována nejméně po 8 hodin 

denně v pracovních dnech. Celodenní péče je rozšířena o poskytování souvislé, nejméně 8 

hodinové péče jednotlivým klientům zároveň s poskytováním stravování. Internátní péče je 

poskytována klientům nepřetrţitě spolu s ubytováním, stravováním a dohledem nad plněním 
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individuálního vzdělávacího plánu, pokud byl klientovi vypracován. U klientů se postupuje od 

ambulantní formy intervence, kdy stačí do střediska pouze docházet, přes formu celodenní 

(příchod ráno, večer odchod) aţ po formu internátní, tedy pobytovou a to vţdy, pokud 

předešlá forma péče nebyla dostatečně účinná a nepřinesla ţádané výsledky. Další sluţby 

vykonávané střediskem mohou mít povahu terénní, kdy pracovníci dochází do rodin nebo do 

školního prostředí klienta (vyhláška 458/2005 Sb.). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

5 Definice problémů a cílů výzkumu 

Pro svou vlastní výzkumnou práci jsem si zvolila metodu kvalitativního výzkumu, který 

„se snaží odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem“ (Strauss & Corbin, 1999, str. 

11). V mém případě se jedná o zkušenosti adolescentů s problémovým chováním 

s interpersonálními vztahy. Výzkum bude probíhat pomocí případové studie, která „se 

zaměřuje na podrobný popis jednoho nebo několika málo případů.“ (Hendl, 2005, str. 104), 

tedy klientů konkrétního diagnostického ústavu. Bude mě zajímat, jaký přikládají vztahům 

význam a co pro ně konkrétně znamenají. Zároveň bych chtěla získat lepší vhled a proniknout 

do problematiky mezilidských vztahů specifické skupiny adolescentů. Zajímá mne, zda 

existují typické vzorce v interpersonálních vztazích a v jejich utváření u chlapců 

s výchovnými a vzdělávacími problémy, kvůli kterým byli umístěni do diagnostického ústavu 

pro mládeţ. Výsledky svého výzkumného šetření budu porovnávat s teoretickými koncepty 

představenými v teoretické části práce. 

5.1 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu bylo zmapovat interpersonální vztahy chlapců v pozdní 

adolescenci. Konkrétně se jednalo o chlapce umístěné v diagnostickém ústavu pro mládeţ 

kvůli problematickému chování nebo z jiných důvodů. Nejčastěji jsou zde umístěni chlapci 

označováni jako „nepřizpůsobiví, obtížně vychovatelní, asociální a společnost ohrožující. A to 

nejčastěji z následujících důvodů: záškoláctví, nerespektování osoby rodičů, učitelů a jiných 

autorit, útěky z domova, experimentování s drogou, alkoholem, hrou na automatech, závadové 

party, prostituce, začínající trestné činnosti, sociálních důvodů, nezájmu rodičů.“ (Klienti: 

Diagnostický ústav pro mládeţ, Praha 2, 2016) 

Na začátku výzkumu jsem si stanovila následující základní výzkumné otázky: 

• Jaké vztahy jsou pro adolescenty důležité? 

• Co se skrývá pod představou „ideální vztah“ v jednotlivých typech vztahů? 

• V jakém typu vztahu se adolescenti cítí bezpečně a jistě? 

• Jaké typy vztahů hodnotí adolescenti jako subjektivně nejhorší?  

• Jak se promítá sebepojetí na charakteristiku navazovaných vztahů? 
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5.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořilo šest chlapců ve věku od 15 do téměř 18 let. Velikost 

výzkumného souboru jsem si určila předem. Všichni chlapci byli v době realizace sběru dat 

umístěni v Diagnostickém ústavu pro mládeţ v Lublaňské ulici v Praze, do něhoţ jsou 

přijímání chlapci ve věku od 15 do 18 let s ukončenou povinnou školní docházkou. Věková 

diverzita respondentů tedy zcela pokrývala věkové rozpětí klientů zařízení. Výzkumný soubor 

jsem sestavila metodou samovýběru (Miovský, 2006), který je zaloţen na projevení zájmu 

respondentů zapojit se do výzkumu. Všem potenciálním respondentům, čili chlapcům, kteří 

splňovali kritéria níţe, jsem nabízela, skrze paní psycholoţku, moţnost zúčastnit se 

rozhovorů. Do výzkumného souboru byli zařazeni pouze ti, kteří měli o účast ve výzkumu 

aktivní zájem.  

Respondenti museli splňovat následující kritéria. Hlavním kritériem bylo umístění chlapce 

v Diagnostickém ústavu pro mládeţ. Dále chlapci museli být v kontaktu, či alespoň znát své 

nebo náhradní rodiče. Nepracovala jsem s chlapci, kteří přišli z dětských domovů a zároveň 

nebyli v ţádném kontaktu se svou rodinou.  Posledním kritériem bylo, jiţ výše zmíněné, 

dobrovolné a aktivní zapojení se do výzkumu. V rámci zachování anonymity neuvádím jména 

respondentů.  

 Respondent 1: Věk 17 let. Do diagnostického ústavu pro mládeţ (dále DÚM) umístěn 

ze sociálních důvodů - zemřela mu matka a neměl se o něj kdo postarat a kvůli útěkům 

a toulání. Neměl ţádné další výrazné výchovné ani vzdělávací problémy.  

 Respondent 2: Věk skoro 18 let (v době konání rozhovoru mu zbýval měsíc 

do dovršení plnoletosti). Před umístěním do DÚM pobýval v Klokánku, spadající pod 

Fond ohroţených dětí, jelikoţ se o něj matka z finančních důvodů nedokázala postarat. 

V Klokánku okradl tetu o cennosti. Do DÚM umístěn díky závaţnému problémovému 

chování – uţívání návykových látek, trestná činnost, nerespektování autorit, 

záškoláctví. Odsouzen k měsíčnímu odnětí svobody.  

 Respondent 3: Věk 17 let. Do DÚM umístěn kvůli problémovému chování – trestné 

činnosti, nerespektování autorit, útěkům a toulání. Před umístěním v DÚM krátce 

pobýval v Klokánku, do kterého utekl z domova.  

 Respondent 4: Věk 16 let. Do DÚM umístěn kvůli problémovému chování – uţívání 

návykových látek, trestné činnosti, nerespektování autorit, útěkům a toulání. Před 

umístěním do DÚM pobýval v dětském domově, ze kterého utekl. Zadrţen na útěku.  
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 Respondent 5: Věk 15 let. Do DÚM umístěn na základě smlouvy o dobrovolném 

pobytu, jehoţ příčinou bylo problémové chování – útěky, toulání, uţívání návykových 

látek, trestná činnost, nerespektování autorit a záškoláctví. Rodiče se obávají vzniku 

závislosti na drogách. Studium na střední škole ukončil. 

 Respondent 6: Věk 17 let. Do DÚM umístěn na základě smlouvy o dobrovolném 

pobytu na návrh svých prarodičů, kteří ho měli v pěstounské péči. Vykazoval 

problémové chování – útěky, toulání, uţívání návykových látek, nerespektování 

autorit a záškoláctví. Opakovaně lhal a podváděl. Prarodičům zcizil velký finanční 

obnos a v jejich nepřítomnosti pořádal večírky, při kterých ničil majetek prarodičů. 

5.3 Metody sběru dat  

Data jsem získávala metodou polostrukturovaných rozhovorů neboli rozhovorů 

pomocí návodu (Hendl, 2005), které mají předem vymezené jádro, míněno jako „minimum 

témat a otázek, které má tazatel za povinnost probrat“ (Miovský, 2006, str. 160) Výhoda 

polostrukturovaných rozhovorů spočívá v jejich flexibilitě. Je moţné měnit pořadí otázek 

nebo se individuálně doptávat na dovysvětlení tématu do hloubky. (Miovský, 2006). Sama 

jsem si předem připravila otázky, které by v rozhovoru měly zaznít a zároveň jsem se je 

snaţila opravdu poloţit. Struktura rozhovorů byla rozdělena do šesti oddílů zaměřených na 

úvod rozhovoru, kamarádské vztahy, rodinné vztahy, vztahy ve školním prostředí, romantické 

vztahy a sebepojetí. Vţdy, kdyţ jsem s chlapci narazila na zajímavé téma, které mé otázky 

nepokrývaly nebo mé otázky navíc rozvíjely, nechala jsem náš rozhovor plynout směrem 

k tématům, jeţ pro mě byly zajímavé a relevantní k obsahu výzkumu. Iniciativa chlapců 

rozvádět své odpovědi byla u kaţdého jiná. Někteří chlapci byli nadmíru výřeční a někteří 

naopak odpovídali stručně. V tom případě jsem se snaţila pokládat rozvíjející a doplňující 

otázky.  

Současně jsem měla přístup do interního systému DÚM, ve kterém je vedena celistvá 

dokumentace klientů. V tomto případě jsem prováděla obsahovou analýzu konkrétních 

dokumentů váţících se k respondentům.  

Jako první jsem prováděla pilotní rozhovor s respondentem 1, kdy jsem chtěla ověřit 

srozumitelnost a funkčnost otázek, které jsem měla v úmyslu při rozhovoru pokládat. Jelikoţ 

neměl respondent ţádné problémy s pochopením otázek a rozhovor mi přinesl data, která 

jsem předpokládala, zařadila jsem, po malém rozšíření otázek, rozhovor jako platný pro 

následnou analýzu.  
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Uskutečnilo se celkem šest rozhovorů s chlapci. Jednotlivé rozhovory přibliţně trvaly 

v rozmezí od 30 minut do 60 minut. Rozhovory probíhaly v kancelářích a pracovnách 

diagnostického ústavu, tedy v prostředí, které chlapci dobře znali, a byly realizovány nerušeně 

bez přítomnosti dalších osob.  

Zaujalo mě, jaké reakce rozhovory u chlapců vyvolaly. Někteří, hlavně při otázkách 

zaměřených na rodinu, neměli k slzám daleko. Jak se ukázalo, téma rodinných vztahů je pro 

chlapce velice intimní a citlivé. Naopak nejvíce aktivní, výřeční a přirození byli při otázkách 

na své kamarádské vztahy. Musím také zmínit, ţe nenastala situace, kdy by chlapci o tématu 

nechtěli vůbec mluvit. Všichni byli velmi vstřícní a svěřovali se mi i s velmi důvěrnými 

informacemi.  

5.4 Zpracování a analýza dat 

Rozhovory s respondenty byly nahrávány na diktafon a následně doslovně přepsány. 

Následné kódování dat probíhalo pomocí metody „tuţka a papír“, kdy jsem si přepsané 

rozhovory vytiskla a následně definovala pojmy. Začínala jsem otevřeným kódováním, kdy 

jsem identifikovala jednotlivé pojmy a řadila je do kategorií. Při následném axiálním 

kódování jsem hledala vztahy a souvislosti mezi kategoriemi (Miovský, 2006). 
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6 Prezentace výsledků
4
 

6.1 Kamarádské vztahy 

Všichni respondenti mi na otázku „kolik mají kamarádů“ odpověděli v tom smyslu, ţe 

mají hodně kamarádů, ale jejich konkrétní číselná odpověď se značně lišila. Podle mého 

vzorku byla čísla podmíněna extroverzí nebo pozicí chlapce v kolektivu, tedy čím více 

otevřeně na mě chlapec působil, tím uváděl vyšší počet kamarádů. Stejný trend se projevil u 

respondentů, kteří se domnívali, ţe zastávají řídící funkci ve skupině. Respondent 2 a 

respondent 4 uvedli počty, které sahali aţ ke sto kamarádům a oba o sobě mluvili jako o 

zábavných, v kolektivu potřebných a oblíbených osobnostech.  

R2: „Vždycky poslechli mě (myšleno kamarádi), já jsem byl jejich vůdce.“ 

R4: „..když někdo pořádá nějakou oslavu, tak naše parta tam nikdy nechybí. My jsme 

takový všudezdejší. My jsme úplně všude.“ 

Respondent 1 naopak působil hodně zdrţenlivě. Přiznal, ţe nikomu nedůvěřuje, ţe věří 

jen sám sobě a není zvyklý se nikomu svěřovat. Předpokládám, ţe nedůvěřivost byla 

způsobena velmi špatným vztahem s otcem.  

R1: „Respektujeme svoje soukromí. .. jsou věci, který bych s nima řešit třeba nechtěl, 

ale že nechci, aby se to dostalo na povrch. Pro mě je třeba extrémně pohoršující, že 

jsem se dostal sem.“ 

Respondent 3 nebyl moc sdílný a ţil spíše ve svém virtuálním světě počítačových her. 

Přiznal, ţe reálných kamarádů má asi pět nebo deset, ale online kamarádů má kolem dvaceti. 

Podle jeho reakcí, které choval ke mně, soudím, ţe má chlapec problémy se zapojovat do 

běţných sociálních interakcí a komunikací. Vţdy sice zodpověděl mou otázku, ale nijak jí 

dále nerozváděl. Respondent 5 přiznal, ţe měl kamarády, kteří byli spojení s drogovou 

scénou. Podle jeho dalších odpovědí je patrné, ţe se stavem mnoţstvím svých kamarádů před 

umístěním do diagnostického ústavu nebyl příliš spokojený a doufá, ţe mu ústavní pobyt 

pomůţe najít cestu k jeho pravému já a zároveň se zlepší i jeho vztahová situace doma. 

                                                 
4
 Při přepisu rozhovorů uvádím doslovné výpovědi, které během rozhovorů zazněli a zároveň odráţí typickou 

mluvu dospívajících. Pod zkratkou KH jsou uvedeny mé vlastní výroky.  
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R5: Odpověď na otázku co si o něm myslí kamarádi, „To nevím, já jsem právě na tý 

cestě, že až přijedu, tak se třeba chci na tyhle věci zeptat, jsem o tom přemýšlel. Chci 

si to ujasnit, protože jsem tak nějak v pohodě poslední dobou.“ 

Tabulka 2: Počet kamarádů 

  

Jak jsi spokojený se počtem 

svých kamarádů? Kolik jich 

máš?  

přesný počet kamarádů 

R1 
"Mně je to jakože nějak jedno, 

mě tenhle počet vyhovuje." 
"Já dokážu fungovat sám se sebou." sám sebe 

R2 "Já mám spoustu kamarádů." 
"Strašně moc, tak přes padesát, přes stovku to 

bude." 
50 aţ 100 

R3 "Hodně." "Tak pět, deset." 5 aţ 10 

R4 
"Ono jich je hodně, ale těch 

pravých je málo." 

"Možná okolo tý stovky určitě.  

Počet pravých kamarádů: "Čtyři." 
kolem 100 

R5 
"Tak v poslední době jsem 

nebyl moc spokojenej." 

"Já jsem pak byl dlouho doma v tý mojí 

vesnici a on se odstěhoval ten můj nejlepší 

kamarád právě, takže jsem se s nim už 

nebavil." 

osamělý 

R6 "Strašně moc." "Tak minimálně sedmdesát určitě." 70 

Ve znění otázky nebylo předem definované, zda zjišťuje počet kamarádů nebo 

známých. Kromě respondenta 4 nikdo nerozlišoval mezi kamarády-známými a opravdovými 

kamarády. Všichni potvrzovali, kromě respondenta 1, ţe mají nejlepšího kamaráda, jenţ byl 

definován dlouhým časovým obdobím, po které se společně znali, a hlavně, ţe se mu mohou 

svěřit i s informacemi, které neříkají nikomu jinému. Respondent 1 tvrdil, ţe nerozlišuje mezi 

kamarády. Dodal, ţe lidem příliš ve vztahu nedůvěřuje. Ideální nejlepší kamarád je tedy ten, 

který respondenty nikdy nezklamal, mohou se mu kdykoliv svěřit a tak se na něj mohou vţdy 

a za všech okolností spolehnout. Ideální nejlepší kamarád se musí chlapců vţdy zastat bez 

ohledu na aktuální situaci.  

V jedné z otázek jsem dala chlapcům prostor pro vytváření volných asociací ke slovu 

vztah a slovu kamarád a zajímalo mne, co je napadne, kdyţ tyto pojmy uslyší. Vyţadovala 

jsem alespoň tři odpovědi, coţ někteří nebyli schopni splnit. Vztah respondenti vymezovali 

dvojím způsobem. Prvním z nich bylo určení osoby, ke které se vztahují. V odpovědích se 

objevovaly stejné druhy vztahů, kterými se zabývá moje práce. 

R4: „Vztah mezi přáteli, vztah k rodině a přítelkyni.“ 
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R5: „Asi nějakej vztah..něco s někým koho znám, třeba s rodičema, třeba s přítelkyní 

nebo takhle.“ 

Druhý způsob obsahoval kategorie, které by vztah měl naplňovat. Často se objevovala 

láska, přátelství nebo důvěra. 

R1: „Souznění. No prostě dejme tomu, že někdo na obou vidí, že si rozumí, mají si o 

čem povídat, mají stejný názory.“ 

R2: „Láska, sex a přátelství.“ 

Při vymezování toho, kdo je kamarád, kladli důraz na společné zájmy a názory. 

Zároveň vyzdvihovali moţnost se kamarádovi svěřit i s takovými problémy, které nemohou 

říci svým rodičům nebo dospělým a kamarád je nesmí za ţádnou cenu prozradit. Tato 

skutečnost se vázala k problémovému chování, které nebylo vţdy legální. Ve skupině se 

akcentovalo celkové uvolnění norem a „zkoušení hranic vnějšího světa“. Často společně 

experimentovali, kam aţ mohou zajít, ať uţ se jednalo o zkušenosti s uţíváním drog nebo 

výtrţnictví např. vytváření graffity na stavebních památkách. Společné zájmy se vztahovaly 

ke společným aktivitám nebo sdílenému hudebním vkusu.  

V následujících tabulkách uvádím upravené odpovědi na otázky, které se vztahují 

k definici kamaráda.  

Tabulka 3: Kdo je pro tebe kamarád? 

  Kdo je pro tebe kamarád? 

R1 
nemusí se dlouho znát, musí mu sednout v hudbě, stejné názory, stejné zájmy, nesmí 
pomlouvat, říkat citlivé informace 

R2 musím mu důvěřovat, můžu se mu svěřit, nesmí nikdy podrazit, musím ho znát dlouho 

R3 slušný, upřímný 

R4 můžu se na něj spolehnout, svěřit se mu, vždy za mnou bude stát  

R5 nic by mi neukradl, důvěra, mám něco společného s ním - zájmy 

R6 člověk co vždy pomůže, bude za mnou stát, nezradí mě 
Tabulka 4: Jak by měl vypadat ideální kamarád? 

  Jak by měl vypadat ideální kamarád? 

R1 společné zájmy 

R2 nesmí vyzradit tajemství, musím mu důvěřovat, musí být hodný 

R3 upřímný, slušný 

R4 férový, musím ho znát déle, mohu mu důvěřovat 

R5 nevyužívá, není agresivní 

R6 vždy pomůže 
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Tabulka 5: Co ti kamarádi dávají / Čeho si na kamarádech nejvíce ceníš? 

  Co ti kamarádi dávají? Čeho si na kamarádech nejvíce ceníš? 

R1 zábavu, objektivní názor upřímnosti 

R2 náhrada lásky od rodičů  nezradí, pomohou 

R3 pomohou, poradí x 

R4 radost jsou tu za všech okolností 

R5 rozšiřují obzory když se ozve sám 

R6 dobré zážitky, pomoc x 
 

R1: „Tak kamarádem můžu nazvat někoho, třeba nemusíme se ani tak dlouho znát, ale 

když mi sedne, v hudbě. Má stejný názory třeba, poslouchá stejnou hudbu nebo má 

stejný zájmy a hlavně nesmí někde za zádama pomlouvat, nebo ne pomlouvat, ale říkat 

nějaký citlivý informace nebo něco naprášit.“ 

R4: „Tak člověk,na kterýho se můžu spolehnout. Vlastně člověk, který, nevím 

no..kterýmu se můžu prostě svěřit a bude za mnou stát a vždycky by tam nějakej 

kamarád měl bejt v tom životě.“ 

Pomocí obsahové analýzy odpovědí, jsem zjistila, ţe mezi nejčastější atributy 

kamaráda patří: pomoc (uvedeno 7x), důvěra (5x), zábava (5x), sdílení tajemství (4x), 

společné zájmy (3x), upřímnost (2x). Kamarád je tedy ten, kdo pomůţe, mohu mu 

důvěřovat, dává mi zábavu, mohu s ním sdílet tajemství a společné zájmy a je ke mne 

upřímný.  

Často společně trávili čas, který naplňovali různě. V případě respondenta 1 se jednalo 

o koníček spojený se záchranářstvím a hasičstvím.  Respondent 2 přišel s názornou ilustrací 

způsobu společného trávení volného času: 

R1: „Tak většinou chodíme jakoby..se složíme s klukama, koupíme si trávu a hulíme 

celej den, hrajeme playstationa na bytě a bavíme se no. Chodíme s holkama ven, 

chodíme na oběd, na večeři. Sranda. Děláme blbosti, provokujem lidi.“ 

Celkově chlapci přiznávali, ţe kamarádství přináší hlavně pocit pospolitosti nebo 

lásky, zábavu: sport (jezdění na bmx kole, na skatu), dělání společných problémů: drogy, 

provokace ostatních a zároveň kontakt s opačným pohlavím.  

R2: „ ..když nedostanu lásku od rodičů, tak mu je prostě můžou nahradit ty 

kamarádi.“ 
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 R1: „Kamarádi mi většinou dávají zábavu a objektivní názor.“ 

V tomto tvrzení je patrný důraz na skupinové sdílení postojů a názorů, jeţ jsou 

pojímány jako „objektivní názor“ neboli názor pravdivý a osobně důleţitý.  

  Společné názory vyjadřovaly osobní blízkost. Chlapci častěji chovali úctu k tomu, kdo 

měl stejné názory. Například respondent 1 vyjádřil blízkost s jeho online kamarády, se 

kterými je v kontaktu na internetu, díky společně zastávanému názoru na romskou 

problematiku. Vyjadřoval se, ţe nemá rád Romy. Je tedy patrné, ţe v tomto výzkumném 

vzorku se skupinová identita, kromě případu respondenta 1, vytvářela na vykazování 

podobností v rizikovém chování.  Od kamarádů se chlapcům dostává schválení a podpora i 

pro porušování společenských norem. 

KH: „Co ti kamarádi dávají?  Říká se, že je dobrý mít kamarády, myslíš si to taky?“ 

R5: „Určitě.“ 

KH: „A co ti teda dávají?“ 

R5: „Někdy dobrý věci a někdy špatný.“ 

KH: „Tak řekni třeba ty dobrý.“ 

R5: „Tak třeba, že mi něco ukáže a mě se to třeba líbí a pak mě to zajímá.“ 

KH: „A co ty špatný?“ 

R5: „Třeba, že mě naučí právě různý užívání drog a takhle.“ 

KH: „A je to teda kamarád, když tě naučí špatnou věc?“ 

R5: „Tak jakoby jo, tak patří to k nějakýmu životu mladistvejch. Není to úplně, že by 

jsem ho za to měl nesnášet úplně. Když si uvědomím, tak není to úplně dobrý, když on 

mi to ukáže, ale je to tak no.“ 

Kamarádi byli označování za symbol důvěry, ale přitom se ukazovalo, ţe skupina 

kamarádů není prostředí, do kterého se přináší i váţná témata jako osobní, rodinné nebo 

zdravotní problémy. Výjimku tvořili respondenti 4 a 6, kteří prokazovali, ţe se s kamarády 

mohou bavit úplně o všem.  

KH: „Jako je to kvůli tomu, že si myslíš, že je to jenom tvoje věc nebo nechceš, aby to 

oni věděli?“ 

R5: „O to mi úplně nejde. aby to věděli, ale ani je tim nechci třeba nějak otravovat 

nebo zatěžovat. Aby si nemysleli, že jsem tdivnej, že mám velký problémy nebo tak.“ 

R1: „Respektujeme svoje soukromí.“ 
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KH: Co jim naopak říct nemůžeš?  

R2: Asi to, že jsem třeba nějak vážně nemocnej.“ 

6.2 Rodinné vztahy 

Na začátku oddílu zaměřeného na rodinu jsem se chlapců ptala, co pro ně znamená 

rodina nebo co se jim vybaví, kdyţ uslyší slovo rodina. Někteří vyjmenovávali její členy a 

někteří zmiňovali funkce rodiny, tedy toho, co by mělo být pro rodinu typické. 

Tabulka 6: Představy k pojmu rodina 

 
představy k pojmu rodina 

R1 máma, táta, láska 

R2 pomoc, podpora, souznění 

R3 máma, táta, sourozenci 

R4 milovat se, být pospolu 

R5 máma, táta, sourozenci 

R6  spoleh, pomoc, podpora 

R4: „Tak určitě rodina by měla jakože milovat prostě, mě – syna, bejt pospolu .. já 

nevím no, já jsem o tu svojí rodinu přišel, takže pro mě je to takový neznámý už.“ 

R6: „Slovo rodina? Tak asi ta důvěra, jakože. Že se na ně můžu spolehnout, že mi 

pomůžou vždycky a budou za mnou stát.“ 

Rodina by tedy měla znamenat určitý okruh osob, který dospívající podporuje, pomáhá 

jim a mohou se na něj spolehnout. 

Zároveň bylo patrné, např. v případě respondenta 4, ţe mluví o své ideální rodině, 

kterou bohuţel nemá. Představy o rodině tedy neodpovídali realitě, ale spíše fantazii. 

U většiny se prokazovalo, ţe chlapci vyrůstali s matkami, které si našly nové partnery. 

Jen jeden chlapec z mého vzorku ţil s oběma vlastními rodiči v domácnosti. Ostatní chlapci 

s vlastními otci neměli ţádný bliţší vztah. Výjimku tvořil respondent 1, který byl před 

umístěním do diagnostického ústavu s otcem v kontaktu, ale vztahy mezi nimi nebyly dobré. 

Role otce jim chyběla a přáli si svého vlastního otce mít nablízku, přestoţe si jejich 

vzdálenost dokázali omluvit a svého otce idealizovat. 

R2: „Já jsem mu kolikrát volal a on mi teď udělal ségru vlastně a asi má starosti svoje 

no. Nikdy si na mě nenašel čas.“ 
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Všichni chlapci společně nacházeli nedostatky ve své výchově. Všem chyběla 

autoritativní výchova s jasně danými pravidly. 

R1: „Já vím, co bych dělal. Já bych nastolit vojenskou výchovu.“ 

R2: „Děda byl na vojně. Dostali tak seřezáno, že už si to prostě zapamatovali. A to 

bych chtěl. Tadytu vojnu. Dědovu školu bych chtěl strašně. 

R4: „Tak ho budu nutit určitě do sportu a nevím budu se prostě starat, aby se mi 

támhle někde neopil jak já a nedostal otravu krve a nevím, budu na něj dávat větší 

bacha, než dávali rodiče na mě prakticky. Ale zase mu nebudu stát v soukromí a 

v těhle věcech.“ 

R5: „Tak třeba právě, že bych..ono třeba, když mi něco rodiče nedovolej, tak základem 

je, že se třeba naštvu a dám to hodně najevo. Pak mě štve, že mi třeba dovolej něco víc 

a já si pak říkám, že to není ode mě moc dobrý, jakoby je takhle vydírat trochu. A já 

bych to třeba nedovolil dítěti.“ 

R6: „Já jsem třeba nechodil do školy, ale mohl jsem chodit ven.“ 

Jelikoţ respondenti pochází ze zcela jiných rodinných prostředí, ve kterých musí být 

vztahy s členy rodiny zákonitě odlišné, pokládám za vhodné jednotlivě popsat konkrétní 

situace. 

6.2.1 Respondent 1 

  Před umístěním do diagnostického ústavu bydlel s matkou, která zemřela. Rodiče byli 

rozvedení. Otec ho po úmrtí matky nepřijal. Mezi nimi probíhá soud o dědictví. Pobýval u 

rodinných příslušníků, včetně svého otce, ale u nikoho v péči nezůstal. 

 Podle jeho vyprávění měl s matkou velmi blízký vztah, který spojoval společný zájem. 

Matka byla zaměstnaná jako záchranářka a s respondentem trávila mnoho času. Vztah 

ohodnotil
5
 dvojkou, čili jako dobrý vztah.  

R1: „No, jezdili jsme na čundry, na různý tréninky, atesty a tak. Protože jsme měli 

akce s hasičema.“ 

Diametrálně odlišný vztah má se svým otcem, který doslovně nazval jako vztah 

„pracovní“, jeţ je omezený pouze na jednání ohledně soudu o dědictví a ohledně 

respondentových financí. Vztah s otcem ohodnotil známkou čtyři mínus. Otce do své rodiny 

                                                 
5
 Jednotlivé dimenze vztahů měli respondenti ohodnotit od známky jedna aţ pět, zaloţeném na stejném principu 

jako známkování ve škole, tzn. jedna – výborný vztah a pět – nedostatečný vztah. 
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nezahrnul. Uvedl pouze matku a příbuzné z její strany a jedinou příbuznou z otcovy strany, a 

sice jeho sestru, se kterou otec nemá dobré vztahy. 

R1: „Táta? Vzhledem k tomu, že on mi začal říkat, že jsem feťák,a podobně a otec mě 

vozil na kapotě auta, přes celou ulici, tak asi jako..z tý strany, kdo se dá počítat do tý 

rodiny, tak je jeho sestra, kterou on bytostně nesnáší.“ 

Zajímavé je, ţe svého otce označoval za manipulátora a u svých kamarádů si nejvíce 

cení upřímnosti. Je tedy patrné, ţe kvality, které nenachází u svého otce, naopak vyhledává u 

kamarádů. Nenaplněnou potřebu upřímnosti ve vztahu rodinném si přenáší do vztahu 

kamarádského. 

R2: „No to jo, tak u táty mi vadí, že je strašněj manipulátor, chce mít všechno po svým 

a strašně jako na všechny jde s penězma. To samý jako u mě. Zacinkal nebo zablýskal 

penězma a já jsem tam šel. No. A teď to vidím to samý u sester, že dělá to samý, že jim 

kupuje tablety a támleto. To už jsem byl poučenej jednou, pak už jsem byl poučenen 

podruhý, tak jsem si říkal, že teďka jak jsem k němu šel bydlet, že to bude lepší, tak 

jsem se poučil potřetí. No.“ 

6.2.2 Respondent 2 

Před umístěním do diagnostického ústavu pobýval v Klokánku (Fond ohroţených 

dětí). Ještě předtím bydlel s mámou a jejím přítelem, který ho vychovával skoro od narození. 

Dle respondenta se biologický otec kontaktu s chlapcem vyhýbá i přes respondentovy snahy 

se spojit a navázat vztah. Viděli se jednou a podle respondentových slov mu „dal boty, 

pětistovku a rozloučil se“. Celkem má čtyři sourozence, ale v péči má matka jenom dva z 

nich. Zbylí dva sourozenci jsou umístěni v ústavní péči. 

Do své rodiny počítá matku, dědu a kamarády. Je tedy patrné, ţe podporu, kterou hledá 

v rodině, nenachází. Kamarádi se dostávají na úroveň důleţitosti rodiny, kdy mohou suplovat 

některé její funkce – emocionální, podpůrnou a z předchozích sdělení bylo patrné, ţe i funkci 

zábavnou.  

R2: „No, protože třeba když nedostanu lásku od rodičů, tak mi ji prostě můžou 

nahradit ty kamarádi.“ 
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R2: „Když mám problém, tak prostě mi pomůžou. Kolikrát mi pomohli víc jak rodina. 

No a když nemám peníze, tak mi můžou půjčit. Ale většinou..nevyužívaj mě ty 

kamarádi.“ 

Zajímavé je, ţe z objektivního hlediska nebyla matka schopná se o chlapce postarat a musel 

být umístěn v Klokánku. Navzdory těmto těţkostem má s matkou skvělý vztah a její 

„nedostačivost“ jí nijak nezazlívá ani nevyčítá. Jediná překáţka, která v minulosti mezi nimi 

stála, bylo uţívání návykových látek (THC). Předtím by chtěl na matce změnit to ţe R2: 

„Byla agresivní strašně. Dělala výhody mezi náma. Mezi sourozencema.“, ale v současnosti 

nic. Svůj vztah s matkou ohodnotil známkou jedna mínus, čili stupněm výborně. 

KH: „Jak vycházíš se svojí mámou?“ 

R2: „No, nevím. Do patnácti to bylo v pohodě. Od patnácti do šestnácti to byl horor, 

to jsme se hádali strašně moc.“ 

KH: „A proč?“ 

R2: „Tak většinou to bylo kvůli tomu, že jsem přišel domů zhulenej, tam jsem se s ní 

hádal a to je asi tak všechno, co k tomu řeknu, no.“ 

KH: „Jo, takže ty jsi říkal od patnácti do šestnácti a teď spolu vycházíte jak?“ 

R2: „Teď je to úplně super.“ 

Toto jeho tvrzení se dostává do rozporu s dalším (odpověď na otázku co oceňuje na matce), 

kdy uţívání THC nebylo matkou povaţováno za problém. Pravděpodobně je v tomto výroku 

vyjádřená „rodičovská zoufalost“, kdy se rodič spokojí s nevyhovujícím stavem chování 

svého dítěte, protoţe můţe nastat i horší varianta.  

R2: „No tak vlastně většinou mě pochopila, když jsem byl zhulenej a prostě brala to 

no. Byla ráda, že vůbec neberu tvrdý drogy a že nechlastám a nechodím domů vožralej jako 

prase.“ 

Vztah s přítelem matky, tedy nevlastním otcem, ohodnotil známkou tři, tedy označením 

dobrého vztahu a vadilo mu na něm, oproti matce, více věcí: 

R2: „Asi to, že je skoro pořád ve vězení kvůli alimentům. Většinou málo pracoval 

strašně, no a to je tak všechno. Jinak byl dobrej, v pohodě. Bral mě.“ 
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S matkou můţe řešit své problémy. Často si s ní povídal především o škole. První lásky, které 

řešil naopak s nevlastním otcem, s matkou řešit nemohl. S nevlastním otcem trávil čas 

„muţskými“ aktivitami, u kterých měl patrně moţnost vytvářet si svou genderovou identitu. 

R2: „No, chodili jsme spolu do práce, provokovali jsme spolu mámu, prali jsme se ze 

srandy no a chodili jsme na pivo.“ 

6.2.3 Respondent 3 

Respondent 3 ţije s matkou, jejím přítelem a dvěma sestrami. Biologického otce zná a 

podle jeho slov s ním tráví Vánoce. Vztah s matkou ohodnotil na stupnici 1 – 5 stupněm jedna 

– výborný vztah. Naopak vztah s přítelem matky umístil na škálu na stupeň 4, coţ mezi nimi 

signalizuje velké problémy. Podle respondentových slov matce můţe říct úplně všechno a ona 

ho nejvíce chápe. Hlavním problémem v rodině je přítomnost matčina přítele, který ho prý ani 

nezdraví a kterého respondent odmítá respektovat. Naopak by si přál, aby mohl jezdit za 

biologickým otcem, trávit s ním čas a vytvořit si mezi sebou vztah. 

KH: „A s ním nevyházíš vůbec proč?“ 

R3: „Že to prostě není můj táta.“ 

Chtěl by, aby matka neţila se svým přítelem a zároveň by mu měla pomáhat. Měla by mu 

slouţit jako opora a více se o něj zajímat. Bylo patrné, ţe chlapec neměl ţádné sebevědomí a 

v rodině zůstával opomíjen. 

R3: „Že by mi mohla pomáhat třeba..chodit do školy.“ 

Výchovná zanedbalost se projevila i při další výpovědi: 

KH: „Když by jsi byl rodičem, dělal bys něco jinak? kdybys byl mamkou, tak co 

třeba?“ 

R3: „Normálně bych se staral o děti, jestli chodí do školy. Staral bych se, aby tam 

chodili.“ 

KH: „A to mamka nedělá?“ 

R3: „Ta se vůbec nestará. Třeba jí je to jedno jestli chodím do školy nebo ne.“ 

Očividně neměl chlapec doma přístup k ţádným emočním a sociálním podnětům. Projevovala 

se u něj emoční oploštělost a za celou dobu rozhovoru nezměnil svůj výraz v obličeji.  
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6.2.4 Respondent 4 

Do diagnostického ústavu se respondent dostal poté, co byl zadrţen na útěku 

z dětského domova, ve kterém dříve pobýval. Podle respondentovy výpovědi měly být 

důvodem k umístění do dětského domova problémy v chování, které, měly příčinu 

v rodinném prostředí, především ve vztahu k nevlastnímu otci. Ţil s matkou a jejím 

manţelem, se kterým má matka ještě mladšího syna. Biologického otce zná, ale není s ním 

v kontaktu. Kontakty, v době konání rozhovoru, neudrţoval ani s matkou. 

KH: „A proč si se nemohl vrátit třeba k tomu tátovi, když se ti nelíbilo u mamky?“ 

R4: „Jelikož už měl založenou prakticky svojí rodinu a celou dobu mi vlastně..já jsem 

si vždycky přál..mamka mi vždycky říkala, že udělal tečku, že já jsem skončil u něj a já 

jsem si vždycky každý Vánoce, každý narozeniny..jsem seděl za oknem a přál jsem si 

nějaký dárek od něj..takový úplně ty dětský sny..a vlastně když jsme měli soud, tak 

jsem zjistil, že celou dobu mi to posílal a máma to vzala, zabalila a poslala zpátky. 

Takže máma vlastně mi zakazovala styk s otcem. Takže on si myslel, že já na něj peču, 

takže ona na nás hrála takový divadélko.“ 

KH: „A co se teda stalo dál? Ty jsi říkal, že jsi byl v tom domově..“ 

R4: „No. Nevlastní otec nějak zpacifikoval ještě mamku, takže ty jsem neviděl dva 

roky. Otce jsem neviděl osm let. Zůstal jsem v děcáku no.“ 

Na chlapci bylo vidět, ţe je v prostředí diagnostického ústavu rád a konečně je v kolektivu 

stejně starých chlapců.  Stěţoval si na poměry v dětském domově, kde neměl ţádné kamarády 

a byly tam umístěny samé malé děti. Na otázku, koho pojímá jako svou rodinu, odpověděl: 

„Moje rodina je moje parta lidí.“, čímţ myslel své přátele. Jasně demonstroval, ţe má bliţší 

vztah ke svým kamarádům neţ k rodině, se kterou se ani nevídá. O návrat do své rodiny příliš 

nestál. Bylo vidět, ţe rodinu nahrazuje svými kamarády, kterých má kolem stovky.  

Biologický otec se s chlapcem chtěl sejít, kdyţ byl na útěku a schovával se před policií. 

Nakonec převládla chlapcova nedůvěra a s otcem se nesešel.  

R4: „No já vím, že jsem si s ním psal teď, jak jsem byl na tom útěku. Dokonce mi chtěl 

pomoc právě. Finančně. Ale potom vlastně jako..kamarádi mi říkali, ať se na to 

vybodnu, že to může být bouda, tak jsem pak uznal, že asi jo, že na tom fakt něco bude. 

Tak jsme se na to pak vybodli a pak jsme zjistili, že on pomalu o tom útěku ani 
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nevěděl, takže mi jako docela věří teď a nevím no..asi by chtěl navázat nějaký kontakt 

no..Tak říkal, že mi sem bude volat.“ 

KH: „A volá?“ 

R4: „Zatím ne, já chápu, že on má..vlastní dva hotely pětihvězdičkový, takže on má 

práce úplně nad hlavu.“ 

Zároveň měl otce velmi idealizovaného a byl by rád, kdyby se ho mohl ujmout. Převládali u 

něj kladné charakteristiky.  

R4: „Byl vždycky takovej fajnovej, takovej optimista. 

Naopak striktně záporné charakteristiky převládali u nevlastního otce, u kterého oceňoval jen 

jeho vzdělání. 

R4: „Nenávist ke mně. .. Jakože mě nenávisí, že mě tady nechce. Že mě tady chce jen 

kvůli mamce, jinak bych už tady nebyl, kdyby to bylo na něm a takový věci.“ 

Byl by rád, kdyby „matka otevřela oči“ a poznala, co se kolem ní děje. Matčino rozhodnutí 

umístit ho do dětského domova omlouvá tím, ţe se musela vybrat mezi ním a mezi svým 

manţelem. Nezpozorovala jsem ţádnou zlost, která by se dala předpokládat k matce, která 

„odloţila“ své dítě. Chlapec vypadal smířený se svou situací.  

 KH: „Co bys chtěl ve své rodině jinak?“ 

R4: „To nevím. Tak asi určitě to chování nevlastního otce a mamka, aby prostě nebyla 

tak zaslepená.“ 

Respondent uvedl, ţe se nikdy matce nesvěřoval a biologickému i nevlastnímu otci se svěřit 

nemůţe. Jediným bezpečným útočištěm jsou pro něj přátelé.  

6.2.5 Respondent 5 

 Před umístěním do diagnostického ústavu bydlel respondent s matkou a otcem. Má 

celkem šest sester (počítáno i s nevlastními), které jiţ ve společném domě nebydlí. Hlavní 

důvody pro umístění bylo záškoláctví s následným zanecháním studia a uţívání drog. 

Vztah s rodiči vypadal bezproblémově. Větší potíţe dělal chlapci vztah sám k sobě, 

který hledal pomocí drog. Drogy podnítily další problémy v chování, jako jsou útěky 

z domova či zanechání školy.  
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R5: „S obouma rodičema vycházim dobře, řekl bych. Jakoby vycházím..nevím, jak to 

úplně vysvětlit. Ne, že bych s nima neměl žádný problémy, ale furt jim dokážu říct plno 

věcí a tak. .. Že třeba jim nemůžu říct úplně všechno, co dělám. A to je docela 

problém.“ 

O čem se s rodiči nemohl bavit, bylo téma experimentování s tvrdými drogami a naopak 

velmi oceňoval jejich liberální přístup k tomu, ţe mohl pěstovat marihuanu na zahradě. 

Později se ale svěřil, ţe jsou k němu rodiče přespříliš tolerantní a chtěl by, aby ho dokázali 

„zkrotit“ a nastolili přísnější výchovu. Chybělo mu vytyčení hranic toho, co si můţe dovolit. 

Kaţdopádně stále se na své rodiče můţe spolehnout a řešit s nimi problémy.  

6.2.6 Respondent 6 

Respondent 6 je v péči babičky a dědy. Rodiče se o něj od malička nestarali. Matka uţívala 

drogy a otec byl ve výkonu trestu. V diagnostickém ústavu je kvůli záškoláctví a kvůli tomu, 

ţe ukradl svému dědovi peníze.  

Jako rodinu uvedl své přátele. Neuvedl ţádného příbuzného. Moţná je to způsobené tím, ţe 

své rodiče bere jako kamarády sobě rovné. Vychovává ho babička s dědou, kteří dávají 

ponaučení a rady. K matce a otci chodí na návštěvy, ale neřeší spolu výchovné problémy. 

Vztah s matkou ohodnotil jedničkou, vztah s otcem dvojkou, kdeţto vztahy k prarodičům aţ 

trojkou. Matce důvěřuje více neţ otci a více neţ prarodičům.  

Ačkoliv ho matka nebyla schopná vychovávat, tvrdí, ţe s ní má skvělý vztah. 

KH: „Co ti na rodičích nejvíc vadí? Co bys na nich chtěl změnit? Co ti vadí třeba na 

mamce? Zkus říct tři věci.“ 

R6: „Na mámě? Nic. Já mám nejlepší mámu na světě.“ 

KH: „Máš nejlepší mámu na světě, takže jí vůbec nezazlíváš, že není s tebou?“ 

R6: „Ne už ne, ale když jsem byl menší tak jo. Ale teď jsem rád, že už takhle to je a že 

se snaží.“ 

Matku a otce spíše oceňuje a ve spojení k prarodičům akcentuje spíše problémy, ale nesmím 

opomenout, ţe je jim vděčný za to, ţe si ho vůbec vzali. 

R6: „Že je na mě hodná a podporuje mě ve všem. .. No ona mi řekla, že za mnou bude 

stát, když jí nebudu lhát. Když mám průser, tak ona se mi snaží pomoc. Prostě nenechá 

mě v tom určitě. To není táta.“ 

R6: „Táta je na mě taky hodnej. To je to samý jako máma. Oni jsou úplně stejný.“ 
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KH: „A co vadí na babičce s dědou? Vymyslel bys něco?“ 

R6: „No prostě, že mě nechápou. Oni pořád..nevím no..dřív říkali, že mám bejt venku 

a teď, když jsem venku, tak říkaj, že mám bejt doma. A oni mi říkaj, abych se netoulal 

někde po ulicích, abych nedopadl jako táta nebo máma.“ 

Matka působí na syna velmi volnomyšlenkářsky. Přiznává, ţe s prarodiči se nemůţe bavit 

např. o kouření marihuany, kdeţto matka mu jeho chování schvaluje. 

KH: „A co ti na to říká?“ 

R6: „Ať si klidně hulím v nějaký míře, ale ať nefetuju. Že to hulení je ještě v pohodě. 

Že teď prostě hulí každej. 

Matka ani otec v tomto případě nezastávali roli rodiče, kterou v celé míře přenechali 

prarodičům. 

6.3 Romantické vztahy 

Ve většině případů, vyjma respondenta 3, měli chlapci zkušenosti s romantickým 

vztahem, který trval déle neţ měsíc (Viz tabulka 4). Stejné výpovědi jsem obdrţela od 

chlapců i v případě intimního sblíţení, bez nutnosti slibu déletrvajícího vztahu. Všichni, 

kromě respondenta 4, měli s tímto typem vztahu zkušenosti, ale nikdo ho nepojímal jako něco 

významného. Spíše je jednalo o experimenty v intimní oblasti. 

Tabulka 7: Vážný vztah 

  vztah délka vztahu 
věk respondenta v době 

navázání vztahu 

R1 ano 3 měsíce 17 

R2 ano rok a půl 15 

R3 ne x x 

R4 ano rok a půl 14 

R5 ano měsíc 15 

R6 ano rok a půl 16 

Nejdelší vztah chlapců trval rok a půl. Zároveň se značně se lišil věk respondentů, kdy 

váţné vztahy navazovali. Je zřejmé, ţe nejdelší a zároveň nejvíce brzký vztah uvedl 

respondent 4, který má zkušenosti s pobytem v dětském domově. Je moţné, ţe potřebu 

blízkosti, jeţ mu nemohla saturovat rodina, přenášel právě do romantického vztahu. Bylo pro 

něj důleţité, ţe našel člověka, kterému mohl důvěřovat a zároveň tento typ vztahu byl pro 
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něho nový tím, ţe se kvalitativně odlišoval od jeho kamarádských vztahů, kterých má velké 

mnoţství.  

R4: „To nejdůležitější asi..tak samozřejmě fakt jsem k ní cejtil něco víc prostě. To byla 

fakt první holka, ke který jsem něco cejtil a asi ta důvěra no..která mě potom zklamala 

no.“ 

R4: „Měl jsem jí fakt rád. Je to jediná holky, ke který jsem si vyvinul pravej vztah.“ 

Zkušenosti s nejkratším vztahem, trvajícím týden, měl respondent 3, který musel být 

ukončen díky zákazu dívčině matky. I v tomto případě byla výrazná potřeba se s někým 

sociálně sblíţit. V rodině spolu nijak úzce nekomunikovali, a moţná z toho důvodu by s ním 

jeho ideální partnerka měla o všem komunikovat a být na něj milá, coţ většina lidí můţe 

povaţovat za samozřejmost. 

R3: „No, slušně k sobě mluvit. Nenadávat si.“ 

Respondent 2, který má také zkušenosti s ústavní péčí, si na vztahu cenil toho, ţe jeho 

dívka ho dokázala přijmout takového jaký je i s jeho chybami.  

KH: „Co pro tebe na tom vztahu bylo nejdůležitější? 

R2: No asi to, že ta holka mi ukázala, že mě bere takovýho jaký jsem. Že mě má ráda 

proto. 

Chlapci si na vztazích dále cenili toho, ţe mají někoho blízkého se stejnými zájmy, ţe 

našli „spřízněnou duši“. 

R6: „Tak protože jsme se měli rádi a všechno šlapalo v pohodě.“ 

R5: „Že mě měla ráda.“ 

R3: „Jsem byl šťastnej, že jsem s holkou.“ 

Důleţitou charakteristikou pro definování ideální partnerky byla stejnost versus 

rozdílnost. Dívka by určitě měla mít s chlapci něco společného, ať uţ se jedná o zájmy nebo 

vkus, ale je důleţité, aby jim přinášela něco navíc. Něco nového, co je pro chlapce atraktivní a 

přitaţlivé.  

R1: „Asi to, že jsme měli stejný zájmy a pak že jsme byli jedno a to samý. Ne jako úplně 

ve všem, ale hudba, zájmy, kamarádi..“ 

R2: „Nesmí být namyšlená a dělat ze sebe to, co není.“ 
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KH: „Takže nějaká přirozená?“ 

R2: „No jasně. Jako já.“ 

R4: „Takovej smíšek jako já. Nevím, měla by mít určitě jiný zájmy než já, abychom se 

měli o čem bavit a ne furt to samý dokola.“ 

Někteří chlapci jsou ve výběru ideálních partnerek poněkud náročnější. Kladli důraz 

na inteligenci a na to, aby byla dívka „něčím zajímavá“. Měla by respondentům pomáhat, být 

věrná, otevřená jak ve smyslu upřímné komunikace ve vztahu s partnerem, tak také k celé 

skupině kamarádů. Chlapcovi kamarádi by měli dívku přijímat a měla by být tak dobrá, aby 

mu jí kamarádi mohli závidět. Dvakrát se objevilo tvrzení, ţe by dívka neměla být v ţádném 

případě namyšlená nebo se chovat povýšeně.  

R2: „Nesmí být barbie.“ 

R1: „No tak, když to řeknu tak egoisticky, tak prostě by mi měla pomáhat. Já nevím, 

říkat to dáš a takovýhle věci. Podporovat. ..prostě normální ženská.“ 

R4:“No. Bavilo by mě, kdyby třeba navrhovala oblečení. Jako ta móda mě fakt 

baví..nebo kdyby byla v nějakým televizním pořadu nebo herečka. Tak to by mě fakt 

bavilo, no.“  

R5: „Bejt rozumná. Asi docela i chytrá. To fakt nemám rád, když je holka vyloženě 

blbá. Nějaká pipka .. Třeba, když si představíte typickou blondýnu, jak se chová. Tak 

třeba tak.“ 

 

Respondent 5 by od dívky vyţadoval, aby byla „něčím zajímavá“, coţ dávám do 

souvislosti s tím, ţe při celém rozhovoru kladl důraz na svou individualitu a osobnost. Kdyţ 

jsme se dotkly tématu odchodu ze školy, přiznal se, ţe mu vadila výrazná restrikce a nařízené 

zásady úpravy zevnějšku od vedení školy. Chlapec si udrţoval určité osobnostní zásady toho, 

jak působí na ostatní. Jako příklad mohu uvést, ţe si nikdy nechtěl vydělávat na ţivobytí 

prací, ale třeba prodejem drog. Na druhou stranu, ale nebyl schopen říci, co na sobě má a 

nemá rád. V očích druhých můţe působit jako sebevědomá osobnost, avšak domnívám se, ţe 

není příliš schopen introspekce a zaměření se na svůj vnitřní svět. Podle mého názoru, se 

chlapec nachází ve stavu moratoria, kdy se svým ţivotem experimentuje a přitom hledá 

podstatu svého pravého já. Nad budoucností příliš nepřemýšlí a moţná i proto se do většiny 
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aktivit (např. uţívání drog nebo ukončení školní docházky) vrhá po hlavě a bez rozmyšlení 

dalších následků. 

R5: „Ale třeba fakt nějak zajímavě. .. Něco, co hodně vyniká.“ 

R5: „Oni úplně ..jim vadilo, jaký nosím oblečení dokonce. Třeba když jsem šel na 

praxi, tak mi mistr řekl, že tady nebudu nosit velký kalhoty, že to kazí morálku. 

Takovýhle věci mi fakt osobně vadí. Já nemám rád, když mě takhle někdo utlačuje 

v takových věcech.“ 

KH: „A myslíš, že je to dobrý nebo, že ten názor byl neoprávněnej? Měl to od tebe 

vyžadovat nebo neměl?“ 

R5: „Myslím, že něměl. Je to učňák přece jenom. Já si i vlasy nechávám narůstat na 

dredy a to se tam dozvěděli a úplně, že mě tam kvůli tomu vyhoděj. Ale když si to tak 

vezmete, tak je to jako náboženství skoro. Nebo jako v mým případě ne, ale v tom 

případě by to neměli..třeba když někdo uznává rastafarismus a je třeba z Afriky nebo 

tak a má dredy, tak to úplně nemůžou. To je jak kdyby zakázali plešku, co mají ty, jak 

se jim říká. Tak to mi tam hodně vadilo. Kvuli tomu jsem  třeba i odešel.“ 

Obdobný vzdor proti nastaveným pravidlům se projevil i u respondenta při představě 

ideální partnerky. Tato představa silně korespondovala s vlastním sebepojetím chlapce, který 

se vydával za vůdce party, za zábavného člověka a především praktikoval uţívání marihuany 

v partě s kamarády, jenţ bylo v partě pravidlem a pokládáno za zdroj zábavy. 

R2: „Aby byla vtipná, aby pořád hulila, nebyla zamlklá. .. Rebelka taková.“ 

R2:“No, neměla by určitě brát drogy. 

KH: „Neměla? A ty bys mohl?“ 

R2: „No záleží na věku. Já už můžu, ale nevím no.“ 

Chlapci často zakazovali svým dívkám to, co oni sami mohli dělat, coţ si můţeme dát 

do spojitosti s poţadavkem striktnější výchovy. Oni se mohli ve vztahu pokládat za moudřejší 

a zkušenější, kteří mohou vychovávat. Jako druhá moţnost se při výpovědi respondenta 5 jeví 

vyţadované oddělení muţské a ţenské identity. Chlapci by tedy nechtěli partnera podobného 

jím samým, jejich muţskému sebepojetí.  
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R5: „Třeba nemám rád, když holka kouří. Já kouřím, ale moc se mi to na holkách 

nelíbí, když kouří. A když mluví sprostě. Jako jo, když jí to třeba ulítne, ale když to 

používá jako kluci, tak to fakt nemám rád.“ 

6.4 Vztahy ve školním prostředí 

6.4.1 Respondent 1 

Respondent studoval maturitní obor strojník poţární techniky. Obor studoval s velkým 

zaujetím, jelikoţ koresponduje s jeho zájmy – záchranářství, dobrovolní hasiči. Ze školy byl 

podmínečně vyloučen, kvůli incidentu s odřezáváním hrdla láhve noţem o přestávce. Otec 

mu, jako zákonný zástupce, studium před nástupem do DÚM ukončil. Mezi spoluţáky měl i 

kamarády, kteří ho, podle jeho slov, zradili, kdyţ přiznali, ţe právě on byl zodpovědný za 

incident s láhví. Respondent je celkově ve vztazích k lidem nedůvěřivý. Rád by se vrátil na 

základní školu, jelikoţ navštěvoval hokejovou třídu a se spoluţáky měl uţší vztahové vazby. 

Pospolitost udrţovalo sdílené nadšení do sportu a podle respondenta i více zábavy. Vztahy 

s učiteli jsou konfliktní. Respondent často vyrušuje a nerespektuje osobnost učitele. Rád dává 

najevo své názory, nad vhodnou formou vyjádření aţ tak neuvaţuje.   

R1: „No beru to jako zradu, když se tam dějou úplně jiný věci, nebudu specifikovat, a 

napráší takovouhle věc.“ 

6.4.2 Respondent 2 

Respondent studuje na středním odborném učilišti obor opravář zemědělských strojů. Obor ho 

baví, ale nemá velkou motivaci se učit, spíše je orientovaný na výkon v praktickém neţ 

teoretickém vyučování. Sám se povaţuje za ústřední osobnost v kolektivu, kde zastává roli 

„baviče“. Vztahy se spoluţáky jsou na dobré úrovni. Vztah k učitelům narušuje svými 

kázeňskými problémy. Přiznává, ţe v očích učitelů nemá dobrou pověst a myslí si o něm, ţe 

je „rebel“. 

R2: „Jim vadí, že vyrušuju. A já vždycky vyrušuju tak, že se směje celá třída, protože 

ztrapním toho učitele.“ 

6.4.3 Respondent 3  

Respondent studuje na středním odborném učilišti obor stravovací a ubytovací sluţby. Do 

školy nedocházel pravidelně. Obor ho nebaví, podle něj je to ztráta času. Raději by jiţ chodil 

do práce. Do kolektivu částečně zapadá a mezi spoluţáky si podle jeho výpovědi našel čtyři 
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kamarády. Spíše komunikuje s děvčaty. Snáze vychází s učitelkami neţ učiteli, kteří, podle 

jeho slov, jsou velmi přísní a při zkoušení neradí.  

6.4.4 Respondent 4 

Respondent 4 studuje na střední škole výpočetní techniky. Studijní obor zaměřený na 

práci s počítači ho baví. Do školy docházel pravidelně. Ve školním prostředí si našel mnoho 

kamarádů a do třídního kolektivu zapadal. Se spoluţáky ho spojovali zájmy i osobnostní 

charakteristiky. Neměl ţádné problematické vztahy k učitelům. Učitelé ho přijímali, i kdyţ si 

respondent myslí, ţe ho za zády pomlouvali kvůli jeho výstřednímu extrovertnímu chování.  

R4: „ .. mě přišlo, že mě měli všichni rádi, ale zase mi přišlo, že mě za zády všichni 

pomlouvaj. .. my jsme seděli vždycky úplně vzadu a to jsme byli takoví proslavenci, 

bordeláři.“ 

6.4.5 Respondent 5 

Ukončil studium na integrované střední škole, obor opravář lesních strojů. Při studiu 

bydlel na internátě, coţ označuje jako hlavní zdroj problému. Chtěl být se svými kamarády 

z místa bydliště i přes týden, ale kvůli vzdálenosti nemohl. Přiznává, ţe mu téţ částečně 

chyběl přístup k návykovým látkám, jeţ uţíval právě s kamarády. Uţívání návykových látek 

kompenzoval o víkendech. Ve školním prostředí si nenašel ţádné bliţší kamarády, s nikým si 

nerozuměl a se spoluţáky nenacházel společná témata ke konverzaci. Příliš neuznával autority 

učitelů, kteří podle něj byli příliš přísní, a neakceptoval školní nařízení. Kladl důraz na 

udrţování osobního styl v oblíkání, který učitelům, podle respondenta, vadil. 

R5: „Odpoledne jdu za těma mýma kamarádama, který mám prostě rád, že jo. Se 

kterýma se bavím, jakože chci se s nima bavit a ne, že musím.“ 

R5: „A to mi fakt vadilo, že si mysleli, že jsem úplně hajzl kvůli tomu, jak se oblíkám. 

Že třeba nosím kšiltovku s rovným kšiltem a to na mě bylo moc. 

6.4.6 Respondent 6 

Respondent studuje střední odborné učiliště obor malíř – lakýrník. Obor ho baví, ale nebaví 

ho docházet do školy. Pro opakované absence, hlavně na praxích, měl uloţenou výchovnou 

komisi. Příčinu problémů vidí v konfliktu s mistrem. Osobnosti učitelů nerespektuje. Podle 

jeho slov jsou „úplně blbý a moc starý“. Myslí si, ţe ho učitelé přijímají jako „kluka 

z pasťáku“ a pomlouvají ho před třídou, ţe uţívá návykové látky. Celkově jim nedůvěřuje. 
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Má blízké vztahy se spoluţáky a myslí si, ţe je v kolektivu velmi oblíbený a ţe spoluţáci rádi 

vyhledávají jeho společnost.  

R6: „Tohle si o mně myslej, že kradu, fetuju a ničím baráky, přitom jsem žádnej barák 

nikde nezničil.“ 

6.4.7 Obecné shrnutí vztahů ve školním prostředí 

Pojetí ideálního učitele se mezi respondenty lišilo a uvádím je v tabulce.  Největší 

důraz byl kladen na spravedlnost. To bylo uvedeno celkem čtyřikrát – aby dodržoval daná 

pravidla, neměl by dělat výhody mezi žáky, férový, spravedlivý. Respondent 2 a 4 kladli, tak 

jako v ţivotě, důraz na zábavné pojetí výuky – vtipný, měl by udělat dobrou atmosféru a učit 

tak, aby to kluky bavilo. Respondent 3 by ideálně vyţadoval, aby se k ţákům choval učitel 

slušně. Blíţe mi to vysvětlil tak, aby učitel ţáky pozdravil. Respondent 6 by preferoval 

učitele, který od ţáků moc nevyţaduje, tedy aby se nemusel moc učit. 

Tabulka 8: Představy ideálního učitele 

 
Jaký by měl být ideální učitel? 

R1 jako lektoři hasičského záchranného sboru, aby dodržoval daná pravidla, autoritářský 

R2 neměl by dělat výhody mezi žáky, vtipný, měl by umět udělat dobrou atmosféru 

R3 slušný, měl by umět vysvětlit učivo 

R4 férový, učit tak, aby to kluky bavilo, humorně, měl by umět najít cestu k žákům 

R5 spravedlivý, měl by žákům rozumět 

R6 měl by být "v pohodě", nebýt přísný 
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Jaký má škola pro respondenty význam jsem zjišťovala pomocí otázky: „Co ti škola 

dává navíc kromě samotného učiva?“ Respondent 2 a respondent 4 zohlednili problematiku  

Tabulka 9: Subjektivní význam školy 

 
Co ti škola dává navíc kromě samotného učiva? Proč do školy chodíme? 

R1 nejlepší škola je praxe 

R2 abychom nebyli líní, naučili se makat 

R3 do školy chodíme jen kvůli učivu 

R4 cestu do života; uvědomění, co chceme v životě dělat 

R5 abychom se naučili učit 

R6 abychom tam chodili a naučili se brzy vstávat 

 

Respondent 2 a respondent 4 přeneseně zohlednili problematiku respektování 

sociálního řádu a pravidel, který oni samy svým chováním moc neuznávají. Škola by je, podle 

jejich názoru, měla naučit disciplíně. To, ţe má škola význam i do budoucna, vzali v úvahu 

respondent 4 a respondent 5. Respondent 4 kladl důraz na budoucí kariéru a budoucí kvalitu 

ţivota. Podle něj by si měli studenti uvědomit, co chtějí dělat, čím chtějí být a jestli to 

zvládnou.  Respondent 3 ţádný další význam školy, kromě osvojení si učební látky, neuvedl.  

Z celkových rozhovorů vyplynulo, ţe chlapci často nemají zájem o svůj studijní obor 

jako např. respondent 3, nebo zájem chodit do školy. V případě respondenta 2 a respondenta 6 

by jiţ radši chodili do práce místo do školy. Na druhou stranu se najdou tací, jako respondent 

1 a respondent 4, které jejich studijní obor baví. Nutné vzít v potaz, ţe oba tyto obory jsou 

maturitní obory a studium je tedy více náročné a předpokládá větší motivaci. V případě 

respondenta 5 je škola spojena s odloučením se od svých přátel. Většina chlapců si myslí, ţe 

učitelé jsou ovlivněny předsudky vůči nim, které mají příčinu jejich chování nebo vzhledu.  

6.5 Vztahy a sebepojetí  

6.5.1 Respondent 1 

Respondent 1 sám sebe charakterizuje jako narcistu, který má sám sebe rád a uvádí, ţe 

je rád focen. Současně je pracovitý a upřímný. Na sobě si cení toho, ţe chce pomáhat lidem a 

naopak nemá rád to, ţe nemá pokoru. Jako nejlepší vztah hodnotí vztah s matkou, který získal 

na škále od 1 do 5 číslo 2. Nejhorší vztah má s otcem, kterého ohodnotil číslem 4 mínus. 
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Přiznává, ţe vztahy nevyhledává a příliš se nesvěřuje. Problémy řeší nejčastěji s prarodiči a 

v minulosti s matkou. Vzor vidí v otci svého kamaráda, který zastává funkci velitele hasičů. 

Tato volba je vzhledem k jeho zájmům opodstatněná. 

6.5.2 Respondent 2 

Respondent 2 se charakterizuje jako zábavný, agresivní a jako sportovní typ. Má na 

sobě rád své tělo a získávání svalové hmoty díky posilování. Nemá rád své zuby a to, ţe je 

agresivní a vztahovačný. Na škále jedna aţ pět nejlépe ohodnotil vztahy s matkou, která 

získala 1- a vztahy s kamarády a spoluţáky, kteří získali 1. Nejhůře hodnotil vztah se svým 

biologickým otcem. Nejlépe se cítí s kamarády, kterým se také svěřuje a řeší s nimi problémy. 

Vzor vidí ve svém dědovi, který je sám sebou a je spravedlivý.  

R2: „Můj děda je kovář, má strašnou sílu a je sám sebou. Nikdy nedělal výhody. Byl 

ke všem férovej a hlavně dokázal bejt normální.“ 

6.5.3 Respondent 3 

Respondent 3 se charakterizuje v roli spoluţáka a kamaráda, co vţdy pomůţe. Přiznává, ţe se 

často pere. Nedokázal uvést, co na sobě má rád a nelíbí se mu jeho chování a lhaní. Nejlépe, 

tedy 1, ohodnotil vztahy s matkou, s kamarády a se spoluţáky. Nejhorší vztahy má s parterem 

matky, který získal 4. Nejčastěji se svěřuje matce a problémy řeší s matkou nebo kamarády. 

Vzor vidí v Majkovi Spiritovi (zpěvákovi), protoţe ho baví to, co dělá.  

6.5.4 Respondent 4 

Respondent 4 se charakterizuje jako originál s častým střídáním nálad. Doplňuje, ţe je 

sportovní typ, intelektuál a optimista. Na sobě si cení svých očí, smíchu a schopnosti 

provokace ostatních lidí. Nemá rád svůj nos a to, ţe je naivní nebo dětský snílek. Hodnocení 

vztahů na škále bohuţel chybí. Nejčastěji se svěřuje a řeší problémy se svými kamarády. Vzor 

vidí ve zpěvákovi jménem Johny Machette, kterého představuje jako cílevědomou osobnost. 

6.5.5 Respondent 5 

Respondent 5 se charakterizoval svým jménem a tím, ţe je s ním sranda. Zároveň uvádí, ţe 

není naivní. Velký problém mu dělalo určit, co na sobě má a nemá rád. Nakonec uvedl, ţe má 

rád své široké zájmy. Hodnocení vztahů na škále opět bohuţel chybí. Nejčastěji se svěřuje 

rodičům a kamarádům. Problémy s drogami můţe řešit jedině s kamarády. Nemá ţádný vzor. 
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6.5.6 Respondent 6 

Respondent 6 na sobě má rád zcela vše a nechtěl by se nijak měnit. Nejlépe ohodnocené 

vztahy uvedl s kamarády, kteří získali 1 s hvězdičkou a matkou, která získala 1. Naopak 

nejhorší vztahy uvádí s učiteli. Vztah s prarodiči, s jeho pěstouny, umístil doprostřed škály, 

tedy 3 mínus. Nejlépe se cítí mezi kamarády a svěřuje se své matce, která v tomto případě 

zastává roli kamarádky spíše neţ matky. Jako svůj vzor uvádí českého rappera.  

6.5.7 Obecné shrnutí vztahů v souvislosti se sebepojetím 

Jednotlivé výpovědi hodnocení vztahů jsem zahrnula do tabulky 7. Jako nejlépe 

hodnocený vztah se jeví vztah s matkou, která byla zmíněna všemi respondenty. V případě 

respondenta matka zastává spíše roli kamarádky. Na druhém místě se umístily vztahy 

s kamarády a poté vztahy se spoluţáky. Nejhůře hodnocené vztahy měli respondenti s otci. 

V případě respondenta 3 se nejednalo o biologického otce, ale o partnera matky, který 

v rodině zastával funkci otce. U respondenta 6 se jako nejhůře hodnocené vztahy objevily 

vztahy s učiteli.  

Tabulka 10: Nejlépe a nejhůře hodnocené vztahy 

 

nejlépe hodnocené vztahy s nejhůře hodnocené vztahy s 

R1 matka biologický otec 

R2 matka, kamarádi, spolužáci biologický otec (nevyrůstal s ním) 

R3 matka, kamarádi, spolužáci partner matky (v roli otce) 

R4 x x 

R5 x x 

R6 matka (v roli kamarádky), kamarádi učitelé 
 

Pro ilustraci uved výpovědi, které respondenti uváděli jako odpověď na otázku: „Co si myslíš, 

že si o tobě myslí tvůj otec, případně partner matky“.  

 R1: „Nezvladatelné dítě a psychopat.“ 

R2: „Že jsem stejnej parchant jako on.“ 

R3: „Že furt nadávám, že jsem sprostej a nepomáhám.“  

V případě respondenta 6, který označil vztah s učiteli jako nejhorší, uvádím odpověď na 

otázku: „Co si myslíš, že si o tobě myslí učitelé“. 

R6: „Prostě vždycky se něco stane a vždycky za to můžu já, i když to tak není.“ 
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7 Diskuse 

V teoretické části jsem uváděla, ţe podle Macka (1999) vnímají chlapci fyzické růstové 

změny pozitivně a jako nárůst fyzické síly a výkonu. To samé se mi potvrdilo i v případě 

respondenta 2, který tvrdil, ţe má na sobě rád růst svého těla v důsledku posilování. Zajímalo 

by mě, jaký názor na fyzické změny mají dívky, se kterými jsem neměla moţnost pracovat, a 

proto nemohu výsledky porovnat. Období dospívání má být období, ve kterém dospívající 

nepoznává své vlastní emoční reakce a proţívání (Vágnerová, 2012), coţ je v souladu s mým 

zjištěním, kdy respondenti nerozuměli sami sobě. Pro představu připojuji výrok respondenta 

4: „Já se občas cítím jak holka, ale občas jsem úplnej nervák, kterej by nejradši všechno 

rozmlátil.“  

V souvislosti s teoriemi socializace jsem zmiňovala mechanismy učení ţádoucího a 

neţádoucího chování ve společnosti. Helus rozdělil několik typů mechanismů učení, které 

bych ráda okomentovala. Jako první uvádí sociální učení systémem odměn a trestů. V mém 

výzkumu se potvrdilo, ţe předpokládaný princip předávání „správného“ chování mezi rodiči a 

dospívajícími příliš nefunguje. Všichni respondenti se vyjádřili, ţe postrádají autoritářskou 

výchovu rodičů nebo jiných pečujících osob. Jsou si vědomi toho, ţe svým chováním 

překračují dané normy. I kdyţ je trest často nastavený, ve výsledku není účinný a často ani 

plně dodrţen. V mém případě respondenti uváděli, ţe si vţdy byli schopni najít určitý způsob, 

jakým mohli uspokojit své aktuální potřeby a touhy i přes nastavené zákazy. Uplatnění 

mechanismu sociální nápodoby se projevovalo především ve vztahu ke kamarádům, kteří se 

stávali schvalovately rizikového či problémového chování ve skupině. Tento jev potvrzují i 

autoři Brauer a De Coster (2015). Chlapci udrţovali kamarádské vztahy jen s takovými 

osobami, které určitý typ chování přijímaly a zároveň samy vykazovaly. Mechanismus 

exteriorizace, tedy aktivního prosazování vnitřních zásad, se projevil zejména ve vztazích ve 

školním prostředí, konkrétně vztahu k učitelům. Chlapci častokrát bojkotovali omezení, která 

nastavena formálními školními nařízeními. Pro chlapce bylo podstatné dokázat si udrţet svou 

roli „dospívajícího rebela“ ve všech situacích, jeţ dávali najevo jak svým chováním např. 

vykřikováním v hodině, nekázní, odporováním autoritám, tak i svým vzhledem např. 

uvolněným stylem oblékání v prostředí, kde je jasně předepsaný oděv. Tak tomu bylo 

v případě respondenta 5. Mechanismus působení příkladů ve větší míře nepotvrdil svou 

funkčnost. Chlapci odpovídali, ţe sice nějaký vzor či idol mají, ale takřka všichni se svému 

vzoru svým chováním ani zdaleka nepřibliţovali. Nejblíţe se svému idolu připodobňoval 
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respondent 1, který zvolil konkrétního velitele hasičského sboru. Respondent své studium i 

zájmy s velkou motivací směřoval stejným směrem.  

Podle Bronfenbrennerovi bioekologické teorie je období adolescence dobou častého 

střídání a rozšiřování jednotlivých mikroprostředí jedince, které kladou jedinci různé 

poţadavky. Je pravda, ţe i v mém šetření chlapci vykazovali obtíţnosti ve vyrovnávání se 

s jednotlivými poţadavky různých prostředí. Nejpatrnější konflikt existoval mezi prostředím 

rodiny případně prostředím učitelů a mezi prostředím kamarádské party.  

Sebepojetí se podle Cooleyho utváří v interakci s významnými druhými.  Ve většině 

případů mi chlapci dokázali vypovědět, co se domnívají, ţe si o nich myslí ostatní. Jak 

ukazují výsledky rozhovorů, tak sebepojetí chlapců nebývá ovlivněno názory osob, se kterými 

neměli dobré vztahy. Prokazovala se jasná tendence k popírání negativních názorů okolí na 

vlastní osobu. V praxi si chlapci zanechávali pozitivní obraz sebepojetí i přes působící 

negativní hodnocení ostatních. Jednalo se zejména o otce chlapců, kteří si o nich, podle 

respondentů, nemyslí nic hezkého. Chlapci se s názory neztotoţňovali a měli větší tendenci 

 se proti takovým názorům ostře vymezovat a rebelovat. Musíme vzít v úvahu, ţe toto 

nezkreslení sebepojetí můţe být způsobeno jiţ vytvořenou stálou představou sebe sama. 

Domnívám se, ţe větší zkreslení by se projevilo u respondentů v rané adolescenci, kdy se 

vyvíjí nové kognitivní schopnosti, které zprostředkovávají moţnosti introspekce.  

Identita většiny respondentů, se podle mého názoru, nacházela ve stavu moratoria, jak ho 

definuje Marcia (Marcia in Macek, 2003). Stav moratoria vyjadřuje absenci závazku neboli 

nepřijetí sociálních norem a naopak stavu aktivního hledání a zkoušení. Respondenti 

přemýšleli pouze o současnosti a nepříliš zohledňovali následky svého jednání do budoucna. 

Největší hodnotu přisuzovali kvalitě aktuálnímu proţitku, jako např. při uţívání návykových 

látek. Tímto způsobem uspokojovali potřebu zábavy.  

V teoretické části jsem se také zabývala problematikou důsledků kvality attachmentu 

k rodičům, respektive k matce v dětském období, na podobu vztahů v dospívání. Dekovic a 

Meeus (in Macek & Štefánková, 2012) se zmiňují o vlivu špatné vztahové vazby 

dospívajícího k rodičům na utváření velkého mnoţství vrstevnických – kamarádských vztahů. 

S tímto tvrzením souhlasím. Kromě respondenta 1, který měl sice dobré vztahy s matkou, ale 

velmi slabé vztahy s ostatními, měli chlapci tendence kompenzovat si špatné rodinné vztahy 

v prostředí vrstevníků. Kvalita těchto vazeb nebyla trvalá. Předpokládám, ţe čím větší počet 

kamarádských vztahů chlapci měli, tím se mezi nimi utvářely slabší vazby. Nejlepšího 
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kamaráda mají respondenti pouze jednoho. Výjimku zde tvořil respondent 4 se zkušeností 

s dlouhodobým pobytem v dětském domově, který za nejlepší kamarády pokládal čtyři osoby. 

Kompenzace se tedy mohla projevovat ve větší míře.  

Dále se pokusím zhodnotit teorii problémového chování formulovanou manţely 

Jessorovými (Jessor & Jessor in Nielsen Sobotková, 2014) v kontextu mého výzkumu. 

V mém výzkumném vzorku respondentů s projevy problémového chování, bylo rizikové 

chování pravděpodobně způsobené rizikovými faktory, jako jsou impulzivita, odmítání 

pravidel, školní neúspěch a liberální výchova. Chlapci disponovali i několika málo 

projektivními faktory, jakými jsou sebeúcta a sociální opora vrstevníků. Ostatní projektivní 

faktory, jako např. plnění povinností, dobrovolnictví nebo zkušenosti s pozitivně orientovanou 

výchovou, se v mém vzorku nevyskytovaly. I přes velký podíl vlivu sociální opory 

vrstevníků, jeţ manţelé Jessorovy pojímají jako projektivní faktor, se u dospívajících 

projevovalo rizikové chování ve velké míře. Bylo dokázáno, ţe v tomto případě byly projevy 

rizikového chování vrstevníky ještě podporovány. V této situaci by bylo vhodné povaţovat 

sociální oporu vrstevníků spíše za rizikový faktor vzniku rizikového chování.  

Na závěr bych chtěla zmínit jistá omezení mého kvalitativního výzkumu. Jistá zkreslení 

mohly nastat jiţ při výběru respondentů, kteří museli projevit aktivní zájem o zapojení se do 

výzkumu. Tato motivace spolupracovat se můţe objevit u jedinců s jistými osobními 

vlastnostmi a charakteristikami, které mohou podmínit typy vztahů, které navazují. 

Předpokládané zkreslení je pravděpodobné v oblasti extroverze – introverze. Je zřejmé, ţe 

extroverti měli v mém případě větší zájem k navázání spolupráce. Domnívám se, ţe jako další 

motivační činitel mohla působit moţnost vyhnout se výuce, která v době konání rozhovorů 

probíhala. V zájmu dalšího výzkumu v oblasti interpersonálních vztahů by bylo vhodné 

realizovat obdobný výzkum v diagnostickém ústavu pro mládeţ, který přijímá pouze dívky a 

porovnat závěry z genderového hlediska. Určitý význam by mohlo mít provedení dalšího 

navazujícího kvalitativního šetření, které by rozšířilo mé poznatky o nová zjištění. Zajímavé 

by bylo sledovat rozvoj vztahů pomocí longitudinálního výzkumu u konkrétních jedinců od 

začátku adolescence po její konečnou fázi.  
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8 Závěr 

Na závěr práce bych chtěla stručně shrnout výsledky, kterých jsem v práci dosáhla a 

nastínit jejich moţné aplikace v praxi.  Adolescenti umístění v diagnostickém ústavu pro 

mládeţ vstupují do všech typů vztahů, které jsem prezentovala na začátku práce. Opomíjeny 

nezůstávají ani romantické neboli partnerské vztahy, se kterými měla většina respondentů 

zkušenosti. Adolescenti se cítí nejvíce bezpečněji a jistě ve vztazích k matce a kamarádům. 

Opačně hodnotí vztahy v otci nebo s osobami, které roli otce zastávají.  

Systém náhradní výchovné péče je cílený na vyjmutí dospívajícího z jeho původního 

prostředí, které se můţe jevit jako zdroj problému. Jak výsledky mého výzkumu naznačují, 

můţeme předpokládat, ţe významnými zdroji problémů jsou právě vztahy s otci, a proto by 

bylo vhodné nepracovat s jedincem mimo svou rodinu, ale uvnitř rodinného systému. 

Povaţuji za významné zacílit intervenci poskytovanou dospívajícímu nejen na práci s ním 

samotným, ale konkrétně na zlepšení vztahů uvnitř rodiny.  

Ačkoliv se parta kamarádů jeví pro dospívající jako velmi rizikové prostředí, je podstatné 

zváţit, ţe kamarádské vztahy jsou významnými zdroji sociální opory. V případě, ţe 

dospívající nemá moţnost uspokojit své potřeby uvnitř rodiny, přichází na řadu vrstevníci, 

kteří jsou schopni rodinu částečně nahrazovat. Tyto vazby uvnitř kamarádské skupiny bývají 

velmi stabilní a pro její členy velmi důleţité. Proto by nemělo být cílem vazby k „závadové 

partě“ přetrhat, ale spíše vést dospívajícího k uvědomění si závaţnosti svých vlastních činů 

chování a vlastní budoucí cesty ţivotem.   
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10 Přílohy 

Příloha č. 1: Struktura rozhovoru 

1. Otázky na úvod rozhovoru 

- Proč se dostal do diagnostického ústavu? Jak se ti zde líbí? Jak vycházíš s chlapci? 

Vyprávěj mi o tom. 

- Co by se muselo změnit, aby ses nedostal do diagnostického ústavu? 

- Co tě jako první napadne, kdyţ uslyšíš slovo vztah? Řekni mi tři věci. 

2. Kamarádské vztahy 

- Kdo je pro tebe kamarád? Definuj. Pokus se říct alespoň tři věci. 

- Máš nějaké kamarády? Pokud ano, jak často se vídáte?  

- Máš nějakého nejlepšího kamaráda? Jak dlouho ho znáš? 

- Jak jsi spokojen s počtem svých kamarádů? 

- Máš nějaké online kamarády? 

- Máš nějakou partu kamarádů?  

- Jak s kamarády nejčastěji trávíš čas? 

- Jak by měl vypadat ideální kamarád a jak by se měl k tobě chovat? 

- Co by naopak vůbec neměl dělat? 

- Co ti kamarádi dávají? Říká se, ţe je dobré mít kamarády, myslíš si to taky?  

- Čeho si na kamarádech nejvíc ceníš? 

- Jaká témata řešíš s kamarády?  

- O čem si povídáte? 

- Co s nimi řešit nemůţeš? 

3. Rodinné vztahy 

- Co je to rodina? Definuj.  

- Co pro tebe znamená, co by pro tebe měla znamenat? 

- Kde jsi bydlel před umístěním do diagnostického ústavu? 

- Jaký mají vztah rodiče mezi sebou? Jsou manţelé? Jsou rozvedení? 

- Kdo patří do tvé rodiny? 

- Jak vycházíš se svými rodiči? 

- Co ti na rodičích nejvíce vadí? Co bys na nich změnil? (3 věci) 

- Co na nich oceňuješ? (3 věci) 

- Kdybys byl rodič, co bys dělal jinak? 

- Můţeš se svým rodičům svěřit? 
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- Jsou na tebe rodiče spíš hodní nebo přísní? 

- Co si myslíš, ţe na tobě mají rodiče konkrétně rádi? 

- Co si myslíš, ţe na tobě naopak rádi nemají? 

- Jak to vypadá, kdyţ jsi s rodiči? Co nejčastěji děláte?  

- Jaká témata řešíš s rodinou? 

- Co bys s nimi řešit nemohl? 

- Co bys chtěl ve své rodině jinak? 

4. Vztahy ve školním prostředí 

- Jak se cítíš ve škole? Co se ti tam líbí? Nelíbí?  

- Jací jsou tvoji spoluţáci? Máš mezi nimi nějaké kamarády? 

- Jak se mezi spoluţáky cítíš?  

- Bylo ti příjemné být se svými spoluţáky nebo bys na nich chtěl něco změnit? 

- Jaká je tvoje pozice mezi spoluţáky? Myslíš, ţe jsi mezi nimi oblíbený?  

- Jak zapadáš do kolektivu? 

- Jací jsou tvoji učitelé? 

- Jak s nimi vycházíš? 

- Jak tě učitelé přijímají? Co si myslíš, ţe si o tobě myslí? 

- Jaký by měl být ideální učitel? (chování, zásady) 

- Co si myslíš, ţe je důleţité, abychom se ve škole naučili kromě samotné látky a učiva? 

5. Romantické vztahy 

- Co tě na holce nejvíce zaujme? 

- Jaké vlastnosti by měla být ideální holka jako partnerka? 

- Měl jsi někdy nějaký intimní vztah bez toho, abys s holkou chodil?  

- Měl jsi někdy nějaký vztah, který trval déle neţ měsíc? Kolik? V kolika letech? Pokud 

ano, proč jste se rozešli?  

- V kolika letech si měl první váţnější vztah? 

- Proč se lidi obecně rozcházejí? 

- Jaký byl tvůj nejdelší váţnější vztah? 

- Co pro tebe na tomto vztahu bylo nejdůleţitější? 

- Máš teď nějakou holku, přítelkyni? 

- Změní se nějak tvoje chování, pokud s někým chodíš? 

- Co bys od holky ve vztahu vyţadoval? Co by měla dělat a jak by se měla chovat? 

- Co by vůbec neměla dělat? 
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- Co by asi ona vyţadovala od tebe? Jak by chtěla, aby ses choval? 

- Představil bys partnerku svým rodičům? Pokud ano, jak dlouho byste měli být spolu? 

6. Sebepojetí 

- Kdo jsi? Co si o sobě myslíš?  

- Jaký si myslíš, ţe jsi? Jak by ses mohl charakterizovat? 

- Co na sobě máš rád?  

- Co na sobě nemáš rád?  

- Co si myslíš, ţe si o tobě myslí matka/otec/kamarádi/učitelé/spoluţáci?  

- Jak se cítíš být úspěšný ve vztazích? Jak ti vztahy vychází? 

- Ohodnoť známkou jako ve škole tvůj vztah 

s matkou/otcem/kamarádem/učiteli/spoluţáky? 

- Kdo tě nejvíce chápe a s kým tak můţeš být sám sebou?  

- Komu se nejčastěji svěřuješ? 

- Kdyţ máš nějaký problém, za kým jdeš? 

- Máš nějaký vzor, někoho kým bys chtěl být, nějaký idol? 
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Příloha č. 2: Ukázka přepisu rozhovoru 

ROZHOVOR 4 

KH: Zeptám se tě, proč jsi se dostal do diagnostického ústavu a jak se ti tady líbí? 

R4: Já jsem jakoţe z dětskýho domova. Byl jsem dva měsíce na útěku. Pak mě chytli a přivezli sem. 

KH: Jo, takţe s klukama vycházíš dobře? 

R4: Jo, úplně v pohodě. 

KH: Myslíš, ţe tam máš nějaký kamarády mezi nima? 

R4: Tady jednoho a druhej mi odjel. 

KH: Druhej ti odjel? Jste se vystřídali. A ty jsi tady dlouho? 

R4: Mmm, měsíc. 

KH: Takţe docela krátce. Dobře. Co by muselo být jinak, abyses nedostal do diagnostického ústavu? 

R4: Tak asi abych neutíkal. 

KH: Abys neutíkal? To byl ten hlavní problém? 

R4: Nonono. 

KH: A proč jsi teda utíkal? 

R4: Jelikoţ jsem měl problémy, který nemám rád. 

KH: Jaký? 

R4: S vychovatelema, který tam na mě sváděli věci, který nebyly pravda. 

KH: Jo. 

R4: A potom ještě doma. A rodiče se mi přestali ozývat. Já jsem to tam nedával, tak jsem utekl. 

KH: Jo, dobře. Rozumim. Tak jo. Co tě jako první napadne, kdyţ uslyšíš slovo vztah? Řekni mi tři 

věci. 

R4: Vztah..vztah mezi přáteli, vztah k rodině a přítelkyni. 

KH: Dobře. Tak přesně to budeme řešit. Tak nejdřív teda ty kamarádský vztahy. Řekni mi tři věci, 

který tě napadnou, kdyţ se řekne kamarád? 

R4: Tak člověk, na kterýho se můţu spolehnout. Vlastně člověk který, nevim no..,kterýmu se můţu 

prostě svěřit a bude za mnou stát a vţdycky by tam nějakej kamarád měl bejt, v tom ţivotě. 

KH: Jo, takţe je to důleţitý podle tebe. Máš nějaký kamarády? 

R4: Jo. 

KH: A kde? V tom ústavu? 

R4: Jako tady? 

KH: Ne, v tom minulým. 

R4: Ne. 

KH: Tam nemáš ţádný kamarády? 

R4: Tam jsem táta takových dětí. 

KH: Jo, tam jsou samý malý? 
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R4: Jo. 

KH: Takţe jsi byl nejstarší, chápu. Dobře, takţe máš jinde kamarády jo? Dobře. Jak často se vídáte? 

R4: Tak vídali jsme se kaţdý den. A teď momentálně zrovna přijedou v neděli. 

KH: Aha. 

R4: Na samostatku. A jinak jsme se vídali kaţdej den, neţ jsem přijel sem. 

KH: A máš nějakýho nejlepšího kamaráda? 

R4: Určitě. 

KH: A proč je to nejlepší kamarád? 

R4: Tak znám ho devět let. 

KH: Aha. 

R4: A vim, ţe ten kluk by mi nikdy nepodrazil nohy a vlastně jsem na to přišel ještě ţe, kdyţ jsem byl 

na útěku, tak ten kluk mě vlastně jako jedinej celou dobu kryl. 

KH: Jo. Dobře. Jsi spokojenej se svým počtem kamarádů? S tím kolik jich máš? 

R4: Počtem. No ono jich je hodně, ale těch pravých je málo. 

KH: Aha, takţe kolik jich tak je? 

R4: Jako celkově jo? Hodně. 

KH: A kdybys to měl tak jako říct nějak? Já nevím, deset..padesát? 

R4: Moţná okolo tý stovky určitě. 

KH: Aha a těch pravých? 

R4: Čtyři. 

KH: A jaký je mezi nima rozdíl mezi kamarádama a mezi těma pravejma kamarádama? 

R4: Tak jako bavím se s nima normálně, ale prostě vím, ţe kdyţ jsou s někým jiným, kdo mě nemá 

rád, tak mě navzájem pomlouvaj a takový věci no. 

KH: Dobře. Máš nějaký online kamarády? 

R4: Měl jsem, ale uţ nemám. 

KH: Jo a s nima jsi se znal osobně nebo jsi si s nima jen psal a ani jsi se s nima neznal? 

R4: Asi aţ na pár výjimek, tak jsem se s nima všema osobně znal. 

KH: A o čem si píšete, kdyţ jste spolu na chatu nebo tak? 

R4: Tak celkově věci, blbosti prostě. 

KH: Dobře, máš nějakou partu kamarádů? 

R4: Ano. 

KH: Takţe, jak jsi říkal, ţe máš teda ty čtyři nejlepší kamarády, tak tvoříte nějakou partu? Pochopila 

jsem to tak? 

R4: No. 

KH: Promiň, ty otázky jsou některý tak jako..ale jsou důleţitý. (smích) Jak s nima nejčastěji trávíš 

čas? 

R4: Jak? 
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KH: Co děláte? 

R4: Tak my jsme prakticky spolu fakt furt, ale děláme všechno tyjo. 

KH: To znamená, ţe se scházíte třeba kde? 

R4: Tak jako třeba ráno se sejdem na bmx nebo skejty a jdem si zajezdit do parku no a vezmem spreje, 

jdeme sprejovat..no a dělali jsmeproblémy a třeba večer, kdyţ někdo pořádá nějakou oslavu, tak naše 

parta tam nikdy nechybí. My jsme proslavený v tom kraji našem. My jsme takový všudezdejší. My 

jsme úplně všude. 

KH: Ty jsi říkal, ţe jste dělali problémy, tak to vás jako stmelovalo? 

R4: Ne to zase ne, ale měli jsme prostě stejný zájmy, dělali jsme stejný věci a občas i problémy tam 

byly. 

KH: Takţe stejný zájmy, jo? Jak by měl vypadat ideální kamarád a jak by se k tobě měl chovat? 

R4: Tak určitě by měl bejt férovej, i kdyţ se mu něco nelíbí, tak aby to řekl na rovinu a prostě nesnaţil 

se to nějak zatentovat. Nevím ty jo. Abych ho znal dýl, abych o něm věděl většinu věcí. Samozřejmě, 

kaţdej má svoje soukromí, ale aby mi jako i důvěřoval. 

KH: A co by naopak neměl dělat? 

R4: Tak neměl by mi lhát do očí, prostě kecat mi, zneuţívat mě a takový věci no. 

KH: Dobře. Co ti kamarádi dávají? Říká se, ţe je dobré mít kamarády, myslíš si to taky? 

R4: Tak určitě jo. 

KH: Jo. A co ti teda dávají? 

R4: Tak dávají mi pocit vlastně radosti, kdyţ já třeba s někým pohádám, tak vím, ţe kdyţ půjdu za 

nim, tak on mě rozesměje. On mi dokáţe zvednout zase tu náladu. 

KH: Dobře. Čeho si na kamarádech nejvíc ceníš? 

R4: Toho, ţe prostě jsou tu pro mě vţdycky, i kdyţ zavolám ve tří ráno. 

KH: Tak to máš dobrý kamarády. 

R4: No. 

KH: Jaká témata řešíš s kamarády? O čem si povídáte? 

R4: O všem. 

KH: Úplně? 

R4: Úplně o všem. 

KH: Takţe tam můţeš přinést úplně všechno? 

R4: Hm. 

KH: Není něco jako nějaký tabu, co bys neřešil? 

R4: Ne. Prostě všechno. 

KH: Tak a o čem si teda povídáte? Kdybys to mohl shrnout nějak? 

R4: To je prostě..kaţdej den se něco stane,kaţdej den to probíráme a pokaţdé je to něco jinýho, to není 

popsat jako o čem hlavně mluvíme. Úplně o všem prostě. 
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R4: Úplně o všem. Já nevím o holkách jo? O tom jaký to máš doma? O nějakých problémech, můţeš 

jo? 

R4: Jo. 

KH: Hm. Co s nima řešit nemůţeš? Ty jsi řekl, ţe řešíte teda úplně všechno. 

R4: Všechno řešíme. 

KH: Takţe s nima nic neřešit nemůţeš. Tak jo, zklamal jsi ses uţ někdy v kamarádství? 

R4: Jo. Hodněkrát, kdyţ jsem si fakt myslel, ţe mám tuhle partu, ale zase za nima jsem hledal další 

lidi a hodněkrát jsem se zklamal no. 

KH: A jaký to bylo? 

R4: Hm. Divný. 

KH: Co se stalo jako? 

R4: Začal jsem věřit a potom se ještě dozvídám věci a oni mi to ještě potvrdí.. Zjistil jsem, ţe mi lhali 

dva měsíce z očí do očí. A od tý doby se fakt drţim uţ jenom tý party, no. 

KH: Jak ti lhali? 

R4: Já nevím, tak třeba mi říkali, ţe kdyţ ..no kvůli blbostem úplně..to bylo kaţdej den třeba, jestli 

nemaj třeba čas, řekli, ţe ne, ţe mají problémy doma, ţe musí být doma a říkám OK, tak to je jasný jdi 

si to vyřešit..a potom je vidím třeba támhle, jak chlastaj venku, tak to mě naštvalo takovýhle věci. 

KH: Takţe ti něco zatajovali? 

R4: No prostě lhali mi ohledně určitých věcí. 

KH: Dobře, ty uţ jsi někdy zklamal nějakýho kamaráda? 

R4: Já nevím, řekl bych, ţe jo. 

KH: A jak to proběhlo? 

R4: Ty jo to jsem byl ještě mladší. Tak já byl takovej vlezlej, takţe jsem vţdycky kradl kamarádům 

holky. 

KH: (smích) Tak to se asi nezapomíná ne? 

R4: No, asi ne no. 

KH: Co si myslíš..jaký to bylo pro tebe, kdyţ jsi to takhle udělal, kdyţ jsi věděl, ţe.. 

R4: No tak já vţdycky jakoţe winner, prostě vyhrál jsem, ale potom mě to začalo štvát, jakoţe asi tak.. 

KH: Takţe v tu chvíli jakoţe dobrý? 

R4: No jasný, a pak jsem si to uvědomil, ţe je to totální hovadina a ţe ztratim strašně moc lidí takhle. 

KH: Aha, takţe v tom pokračuješ? 

R4: Nee, teď uţ jakoţe ne, vůbec právě. 

KH: Takţe kdyţ má kámoš holku, tak uţ je zakázaná, jo? 

R4: No jasně, tak uţ je tabu prostě. 

Ok. Chápu. Tak jo. Tak se přesuneme na rodinu. Co tě první napadne, kdyţ uslyšíš slovo rodina? 

Řekni mi tři věci. 
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R4: Tak určitě rodina měla jakoţe milovat prostě, mě – syna, bejt pospolu, já nevím no, já jsem o tu 

svojí rodinu přišel, takţe je to pro mě takový neznámý uţ. 

KH: Aha.Tak jo, a řekni mi jak jsi to měl v ţivotě? Ty jsi teda nejdřív byl s rodinou, tam jsi měl 

mamku a taťku.. 

R4: No táta odešel ve čtyřech letech, kdyţ mi byly čtyři. To jsem jezdil na víkendy ještě dva roky. 

Potom se k nám nastěhoval nevlastní otec, ten mě začal rozmazlovat. On si mě začal kupovat, koupil 

mi všechno prostě, co jsem chtěl, takţe prakticky jsem ho měl rád a potom mě vlastně od devíti začal 

šikanovat a prostě jsem říkal uţ ne. Přestal jsem chodit domů. Začal jsem dělat problémy a i jsme se 

s tátou normálně rvali. A vlastně potom jsem skončil v děcáku. 

KH: A proč jsi se nemohl vrátit třeba k tomu tátovi, kdyţ se ti nelíbilo u mamky? 

R4: Jelikoţ uţ měl zaloţenou prakticky svojí rodinu a celou dobu mi vlastně..já jsem si vţdycky 

přál..mamka mi vţdycky říkala, ţe udělal tečku, ţe já jsem skončil u něj a já jsem si vţdycky kaţdý 

Vánoce, kaţdý narozeniny..jsem seděl za oknem a přál jsem si nějaký dárek od něj..takový úplně ty 

dětský sny..a vlastně kdyţ jsme měli soud, tak jsem zjistil, ţe celou dobu mi to posílal a máma to 

vzala, zabalila a poslala zpátky. Takţe máma vlastně mi zakazovala styk s otcem. Takţe on si myslel, 

ţe já na něj peču, takţe ona na nás hrála takový divadélko. 

KH: Takţe mamka vám bránila v kontaktu? 

R4: Hm. Jakoţe nějak s ním jsem jakţtakţ v kontaktu. Občas si napíšem, ale nic moc. 

KH: A co se teda stalo dál? Ty jsi říkal, ţe jsi byl v tom domově.. 

R4: No. Nevlastní otec nějak zpacifikoval ještě mamku, takţe ty jsem neviděl dva roky. Otce jsem 

neviděl osm let. Zůstal jsem v děcáku no. 

KH: A jak se to stalo, ţe jsi se tam dostal? 

R4: Vlastně podle sociálky bylo původem ty problémy. Takţe jak jsem přestal chodit domů, tak jsem 

začal pít, hulit, blbosti jsem dělal a skončil jsem v děcáku, no. 

KH: Jakoţe kvůli rodině? 

R4: Hm. 

KH: Takţe ty jsi neměl být v tom prostředí? Ty jsi měl být někde jinde? Chápu to dobře? 

R4: Hm. 

KH: Tak jo. Jak se ti líbilo v tom děcáku? 

R4: Nelíbilo. Bylo to šílený. Já jsem šťastnej tady.. já jsem šťasten prostě. 

KH: Fakt? Jakej je v tom rozdíl? 

R4: No tak jsem tady mezi svýma. Tam se starám o takový malý fakany, který si něco vymyslej a 

prostě to tak je. Oni jsou milionový, ty jsi starej hajlz. Tak to tam chodí no. 

KH: A měls tam někoho, kdo byl věkově s tebou? 

R4: Ano měl jsem tam kamarádku, která shodou náhod se mnou chodila i na základku do první třídy a 

to byla asi tak jediná holka se kterou jsem se tam bavil a vlastně ta odešla asi po třech měsících a pak 

tam nebyl nikdo. 
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KH: Tak to je asi hodně těţký. 

R4: Hm. 

KH: Jakej jsi měl vztah s těma tetama? Nebo máte tam tety? 

R4: Nonono. Se dvěma dobrej a s dalšíma deseti špatnej, protoţe já jsem byl takovej ten, co měl 

vţdycky pravdu. Protoţe prostě tam byli falešný lidi. Měli jsme tam falešnou ředitelku a daný 

vychovatelky měly výhody a jiný ne. A já byl ten, kterej se tomu vţdycky bránil. Já byl ten, kterej 

vţdycky přijde a otevře si pusu, řekne všechno na tvrdku a nakonec z toho má problémy, no. 

KH: Dobře. Jakej vztah mají tvoji rodiče mezi sebou? Ty jsi říkal, ţe teda byli manţelé, teď jsou 

rozvedení? 

R4: No jakoţe manţelé nebyli, oni měli prostě jenom mě. To bylo tak jediný, co je vázalo no. 

KH: Takţe měli jenom tebe? Takţe se pak ani nerozváděli teda. 

R4: Máma si pak vzala nevlastního otce a táta si udělal vlastní rodinu. 

KH: A ten je teda taky ţenatej? 

R4: Ano. Uţ má dvě děti. 

KH: A máma má ještě nějaký jiný děti? 

R4: Jo, s nim. S nevlastním otcem. Já jsem jakoţe jedináček. 

KH: Jo, chápu. Ty máš teda s tím nevlastním otcem..má mladšího po tobě? 

R4: Jo. 

KH: Tak jo. A jak spolu vychází teď tvoji rodiče? Mamka a taťka? 

R4: Vlastní? 

KH: Jo. 

R4: Ty uţ se neviděli tak deset let. Popravdě se nebaví spolu vůbec. 

KH: Nejsou spolu v kontaktu? 

R4: Nejsou spolu v kontaktu vůbec. 

KH: A vědí, ţe jsi tady? 

R4: Jojo. To určitě. 

KH: A jaký na to mají názor? 

R4: Já nevím. Oni mi nevolají, nic. Já o nich prostě vůbec nic nevím. 

KH: Aha. A v čem si myslíš, ţe je problém? 

R4: No, tak určitě v nějaký části ve mně, ale prostě nevím no..mamka si to všechno nechávala líbit. 

Nevlastní otec měl danej plán a vyšel mu úplně krásně. Zbavil se mě. 

KH: Takţe z toho všeho viníš toho nevlastního? 

R4: Tak samozřejmě viním i sebe, protoţe jsem to měl řešit jinak. Ale jo, můţe za to on. 

KH: Myslíš, ţe mamka by nestála o kontakt s tebou? 

R4: Asi ano, ale já nestojím o kontakt s ním a bydlet tam..opakovat to znovu všechno, to uţ prostě 

nechci 

KH: Jo, takţe i kdyby přišel nějaký návrh, ţe by ses tam mohl vrátit, tak ty by jsi nechtěl? 



83 

 

R4: Nevím, asi bych chtěl, ale pod těma podmínkami, ţe bych dojíţděl na intr. Doma bych byl 

prakticky jenom o víkendech, abych viděl mamku a ne jeho hlavně. 

KH: Tak jo. Kdybys měl říct, kdo patří do tvý rodiny, koho tak jako pojímáš za svojí rodinu? 

R4: Moje rodina je moje parta lidí. 

KH: Tvoje parta lidí? 

R4: Hm. 

KH: Aha. 

R4: Tak ty uţ ví o mě víc, jak moje rodina. 

KH: Jo, takţe.. 

R4: Jako není to moje rodina. To je taková moje náhradní rodina jakoţe.. 

KH: Náhradní rodina, přesně tak. A chybí ti tvoje rodina? Chtěl bys jí? 

R4: Tak určitě. 

KH: Nějaký zázemí. Jak teda vycházíš se svýma rodičema? Ty jsi říkal, ţe teda nejste spolu v kontaku. 

R4: Přesně, já vím jenom, ţe paní Novotná říkala, ţe volala nebo co, protoţe mi zrušila školu, takţe já 

nemůţu teď nikam přestoupit, nemůţu teď nic kvůli ní a nevím no.. 

KH: A proč ti zrušila školu? 

R4: To taky nevím. Teď se to prej nějak snaţí napravit, ţe to nečekala, ţe to bude takhle. 

KH: Aha. A ty děláš jakou školu? Nebo jsi dělal? 

R4: Výpočetní techniku. 

KH: Aha, tak to je docela těţký ne? 

R4: Docela jo. 

KH: A v kolikáťáku jsi uţ byl? 

R4: Ve druháku. ..v prváku.. 

KH: V prváku. Chtěl jsi pokračovat normálně? 

R4: Hm. 

KH: Ty jo. A ona ti zrušila školu z jakýho důvodu? 

R4: Nevím. 

KH: Nevíš. Ona je teda tvůj zákonný zástupce, takţe ti to vlastně podepsat můţe. 

R4: Hm. 

KH: Aha. Dobře. Co teda..jak vycházíš se svým taťkou pravým? 

R4: No já vím, ţe jsem si s ním psal teď, jak jsem byl na tom útěku. Dokonce mi chtěl pomoc právě. 

Finančně. Ale potom vlastně jako..kamarádi mi říkali, ať se na to vybodnu, ţe to můţe být bouda, tak 

jsem pak uznal, ţe asi jo, ţe na tom fakt něco bude. Tak jsme se na to pak vybodli a pak jsme zjistili, 

ţe on pomalu o tom útěku ani nevěděl, takţe mi jako docela věří teď a nevím no..asi by chtěl navázat 

nějaký kontakt no..Tak říkal, ţe mi sem bude volat.. 

KH: A volá? 
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R4: Zatím ne, já chápu, ţe on má..vlastní dva hotely pětihvězdičkový, takţe on má práce úplně nad 

hlavu. 

KH: Wow. 

R4: (smích) 

KH: Tak to se asi nezastaví teda. 

R4: Hm. 

KH: Takţe si myslíš..proč jsi si myslel, ţe by to byla bouda, kdyţ ti chtěl pomoct? 

R4: No tak v tu chvíli jsem myslel..měl jsem myšlení úplně jinak neţ prostě normální člověk, kterej je 

na svobodě, takţe jsem si myslel..i prostě od kamarádů jsem čekal..ţe se se mnou strašně moc chce 

sejít, to bude úplně nějaká bouda jakoţe..to fakt nee. 

KH: Takţe myslíš, ţe..? 

R4: Ţe by to třeba napráskali nebo by tam přišel někdo jiný a chytli mě a jel bych prostě. Já jsem se 

bál hodně. 

KH: Jo takhle myslíš, aha.A jak to teda vycházelo? Nebo jaký to bylo? Jak jsi to jako dělal? Já si to 

nějak neumím představit. 

R4: Já měl vlastní byt. Já jsem si ţil. já měl úplně všechno, co jsem si.. 

KH: Jaktoţe jsi měl vlastní byt? 

R4: Protoţe já mám dobrý známý a dobrýho bratránka. 

KH: Aha. Jak ti jako bylo na útěku? 

R4: Úplně super. Já jsem si ţil krásně. Já jsem si ţil jako král. 

KH: A vědělo o tom hodně lidí? 

R4: Ne. Přitom jsem byl ve svým rodným městě. 

KH: A kdo o tom teda věděl? 

R4: Deset lidí maximálně. 

KH: Nějaký kámoši?Věděl o tom někdo z dospělých? 

R4: Bratránek. 

KH: Jo ten uţ je dospělej? 

R4: Tomu je jednadvacet. Ten tady byl taky.(smích) 

KH: Proč tady byl? 

R4: Protoţe měl problémy s mamkou. 

KH: Dobře, tak jo. 

R4: Náhodou tady na něj vzpomínaj. On má dva metry patnáct a tak. 

KH: Tak to si asi budí respekt ne? 

R4: No, to teda, ale on je strašný hovado. On prostě venku má toho svýho obrovskýho psa, chodí si 

tam jak pán a všichni pane boţe ten mě zbije, a pak přijde domů a schová se pod deku a hraje si na 

krtečka. Prostě potetovanej celej, na zádech white power a potom si vleze pod deku a hraje si na 

krtečka. On je úplně.. 
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KH: Takţe ten ti pomáhal, jo? 

R4: Hm. 

KH: Tak on je vlastně taky tvoje rodina jakoby. Vzdálenější. 

R4: Hm. 

KH: Takţe s tou nějak funguješ? 

R4: No. Přes otce. 

KH: Takţe to je od jeho ségry, bráchy? 

R4: Ségry. 

KH: A vídáš se ještě s někým z tvojí rodiny? Jakoby vzdálenější? 

R4: Ne. 

KH: Jenom s tímhle bratránkem. A s tou tetou? 

R4: S tou tetou ne, protoţe on se s ní taky uţ nevídá. Oni měli nějaký problémy. Ona vyhodila ho 

z baráku. Takţe tu taky nemám rád. 

KH: Takţe vás něco spojuje? 

R4: Jo. 

KH: Takţe si rozumíte. 

R4: Jo, docela jo. 

KH: Dobře. Díky. Co ti na rodičích nejvíce vadí, co bys na nich chtěl změnit? Tři věci u keţdýho. Co 

u mamky? 

R4: Upřímnost. Potom asi aby si otevřela víc oči, co se děje. 

KH: A co si myslíš, ţe je tak zaslepená? Co jí zaslepilo? 

R4: Asi jeho peníze. Nebo nevím. Fakt nevím. Nebo si na ten ţivot zvykla prostě. Nebo nevím, fakt 

nevím. Přecejenom uţ jsou spolu osm let nebo devět. 

KH: Tak jo, a to poslední, co by si změnil? 

R4: Aby měla dlouhý vlasy a né krátký. (smích) 

KH: (Smích) Tak to je důleţitý. Co na tvém vlastním otcovi? Co by jsi chtěl změnit? 

R4: Nevím, protoţe jsem ho osm let neviděl. 

KH: Takţe moţná to, aby jsi se ním mohl vídat? A jakej si myslíš, ţe je? 

R4: Já nevím. Byl vţdycky takovej fajnovej, takovej optimista. Prostě všechno bral s humorem.Třeba 

kdyţ jsem si rozsekl koleno a vypadla mi málem čéška,tak on prostě přišel a smál se a snaţil se mě 

rozesmát a prostě nevímno. 

KH: To se ti stalo kdy? 

R4: To mi bylo asi tři nebo čtyři a od tý doby mám problémy s kolenem. 

KH: Tak jo. Ty si teda myslíš, ţe jedinej důvod, proč se s tátou nevídáš je, ţe má svojí rodinu? Nebo 

ještě něco tam hraje roli? 

R4: Nevím, tak asi hlavně to. A hlavně, ţe mamka nám kazila ten kontakt bůhví, co mu řekla, ţe 

jakoţe já prostě jsem mu něco řekl. 
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KH: Takţe si myslíš, ţe je to celý zamotaný? 

R4: Hm. 

KH: Co ti nejvíc vadí na tom příteli mamky, se kterým jsi vyrůstal? 

R4: Nenávist ke mně. 

KH: A myslíš si, z čeho to pramení? 

R4: To vůbec netuším, ale dokonce mi to řekl i na tvrdku, kdyţ jsme se o tom i bavili. Začal na mě 

pokřikovat a on prostě úplně se do mě pustil. 

KH: Aha. 

R4: Jakoţe mě nenávidí, ţe mě tady nechce. Ţe mě tady chce jen kvůli mamce, jinak bych uţ tady 

nebyl, kdyby to bylo na něm a takový věci. 

KH: Dobře. 

R4: Takţe tam je ta nenávist fakt silná, no. 

KH: Tak jo, dokáţeš říct, co na tvých rodičích oceňuješ? Tři věci. Třeba na mamce, co se ti na ní líbí? 

R4: Tak asi její snaha. 

KH: K čemu? 

R4: ..i kdyţ většinou jí myslí špatně. No ke všemu jako. Ona se snaţila i dostat z toho děcáku. Dostat 

mě do lepšího, prostě abych měl nějakej ţivot, ale vţdycky to udělala nějak špatně. 

KH: Jako do lepšího čeho? 

R4: Třeba do lepšího děcáku, kde bych vţdycky mohl i občas na víkend přijet domů a prostě mohl 

bych mít víc věcí, víc moţností bych měl. A prostě vţdycky to udělala..udělala nějakou chybu no. 

KH: Ještě bys dokázal něco vyjmenovat dalšího, co oceňuješ? Dvě věci ještě? 

R4: Kdyţ jsem byl doma, tak se snaţila, aby se mi tam jakoţe líbilo. Třeba i na ty víkendy nebo na 

prázdniny, kdyţ jsem tam byl, tak se mi jako snaţila dělat věci, který mám rád. Ta její snaha se mi tam 

hodně líbila, no. 

KH: Takţe jaký třeba? 

R4: Třeba kdyţ jsem tam přijel na víkend a bylo hezky..já úplně miluju grilování, strašně rád 

vařim..tak prostě najednou jsem tam přijel a gril připravenej,maso naloţený..prej tak si tady dělej 

svoje a udělej nám večeři..a já úplně šťastnej prostě..nevím no, vţdycky mi to zpříjemnila ten víkend. 

KH: Jasně. Co oceňuješ na tvým taťkovi pravým? 

R4: Já nevím, asi, ţe je to optimista prostě po mě. Ţe jsem po něm optimista a jsme takový stejný. 

KH: Vy jste stejný? 

R4: Hm. 

KH: A v čem? V tom optimismu a ještě něčem? 

R4: V chování hodně. Takový citlivky no. 

KH: Jak to myslíš citlivky? 

R4: Nevím, no dokáţe nás rozbrečet blbost, ale naštvat taky a rozbrečet se u filmu. 

KH: Tak jo, dokáţeš mi říct nějakou věc, kterou oceňuješ na máminým přítelovi? 
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R4: Asi to, jak je vzdělanej. Jinak nic. 

KH: Jak je vzdělanej? 

R4: Jakoţe on mě prakticky trochu navedl k těm počítačům, k výpočetní technice. Mě to začalo bavit 

prakticky. Protoţe první počítač z celý školy jsem měl já. Takţe jsem machroval a ty počítače mě od 

tý doby strašně braly, takţe jsem šel na tu školu a nevím pomáhal mi občas s těma počítačema no. 

KH: Kdybys byl rodič, co bys dělal jinak? 

R4: Kdybych já měl jako sebe syna? 

KH: Nějakýho, nemusíš to být ty, a nebo to můţeme vzít tak, ţe ty máš sebe sám a máš se o sebe 

starat. 

R4: Já bych nechtěl syna jako sebe. 

KH: Ty bys nechtěl syna jako sebe sama? 

R4: Ne, tak určitě, ale začal bych úplně jinak. 

KH: A dokáţeš to nějak popsat? 

R4: Tak já vím, co budu dělat se svým synem, ale.. 

KH: Co budeš dělat se svým synem? 

R4: Tak určitě od začátku ho budu nutit do sportu, protoţe řekl bych, ţe další generace uţ budou úplně 

nevím, zalezí do počítače, u ţrádla, prostě americkej sen, v kterým bude ţít. Tak ho budu nutit určitě 

do sportu a nevím budu se prostě starat, aby se mi támhle někde neopil jak já a nedostal otravu krve a 

nevím, budu na něj dávat větší bacha, neţ dávali rodiče na mě prakticky. Ale zase mu nebudu stát 

v soukromí a v těhle věcech. 

KH: Takţe to musí být nějak vyváţený? Jsou věci, který ty můţeš jako rodič ovlivnit a některý ne? 

R4: No, jasně. 

KH: A do čeho třeba nemůţeš jít? 

R4: Tak určitě nemůţu, kdyţ on si najde, nevím, támhle nějakou partu lidí a bude mi lhát, ţe za ní 

nechodí, ale on za ní chodí, tak to prostě neovlivním, ale budu se nějak snaţit, aby prostě pochopil 

časem, ţe takhle to dál nejde. Nevím no, určitě ho budu nabádat k některým věcem, ale je to prostě 

jeho ţivot no. 

KH: Tak to je těţkej úkol. 

R4: No to je těţkej úkol, protoţe to vím u sebe. 

KH: Tak jo. Můţeš se svým rodičům svěřit? Můţeš se svěřit mamce? S nějakýma problémama? 

R4: Abych pravdu řekl, tak jsem se jí nikdy nesvěřil. 

KH: Nikdy ses jí nesvěřil? Ani kdyţ jsi byl doma? 

R4: Nevím proč, já jsem ani tu důvěru v ní nehledal. Já jsem prostě věděl, ţe je to moje mamka, ţe 

prostě jí věřit můţu, ale nikdy jsem se jí nesvěřil. Já jsem se nikdy moc nikomu nesvěřoval. 

KH: A třeba, kdyţ jsi měl problémy s tím náhradním tátou, tak jsi to nikdy mamce neřekl? 

R4: Jako to jsem jí řekl, to jsme řešili skoro kaţdej den potom uţ. To bylo před tím děcákem. I na 

soudu se to řešilo, ale ona prostě nevím, ona měla ráda mě i jeho, ale prostě nemohla si vybrat. 



88 

 

Protoţe, kdyby si vybrala mě, tak ztratí vlastně dalšího syna. Kdyby si vybrala jeho, tak ztratí zase mě. 

No prostě bylo to těţký. 

KH: Kolik je tomu..? 

R4: Devět let. 

KH: Tak to je malej. To je těţký. 

R4: Takţe na jednu stranu jí chápu. 

KH: Můţeš se svěřit tomu náhradnímu otci? 

R4: Ne. 

KH: A tvýmu vlastnímu? To nemáš asi moţnost, ţe? 

R4: Ne. 

KH: Jsou na tebe rodiče spíš hodní nebo přísní? Co mamka? 

R4: Myslím, ţe to začalo tím, ţe prostě mamka mě rozmazlovala uţ odmala a všechno a potom vlastně 

začala jeho přísná výchova, jelikoţ on dělal učitele informatiky na gymplu a potom měl počítačovou 

firmu. On je prostě ten učitelskej typ, přísnost, všechno bude podle danýho řádu. A jak jsem byl 

rozmazlenej, tak mi to strašně vadilo, takţe jsem měl takovou nabádanou výchovu prostě. Bylo to 

všelijaký. 

KH: Jak se teda choval on k tobě? 

R4: Já nevím no, chvílema hezky, kdyţ podle mě mu o něco šlo. Jinak hnusně no. 

KH: Ty jsi říkal, ţe jste měli nějaký řád nebo on jak byl z tý výpočetní techniky, tak on to všechno 

chtěl mít naplánovaný, tak on lpěl na nějakých věcech? 

R4: Jo. 

KH: Na jakých třeba? 

R4: Prostě mi napsal rozvrh, co budu dělat za ten den a takovýhle věci. Bylo to fakt šílený prostě.  Já 

jsem si připadal, jak tady prostě. Ne, tady mi to nevadí. Ale prostě uděláš tohle, tohle, tohle a úplně 

přesně. 

KH: Co to bylo za věci třeba? 

R4: Třeba v tolik přijdeš ze školy, ani o minutu se nezdrţíš, pak uděláš tohle, a kdyţ ne, tak budeš mít 

tenhle trest. Prostě fakt jako blbosti. Prkotiny. 

KH: A tak se chová i k tomu druhýmu? 

R4: Právě, ţe ne. Toho si rozmazloval. 

KH: A to bylještě malej, ţe? 

R4: Hm. 

KH: Dobře, co si myslíš, ţe na tobě mají rodiče konkrétně rádi? Co si myslíš, ţe na tobě má mamka 

ráda? 

R4: Na mě ráda? 

KH: No určitě to něco bude, jenom hledej. 

R4: No, moţná tam něco bude, ale budu to hledat dlouho. 
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KH: Vůbec tě nic nenapadne? 

R4: Tak asi, ţe jsem její syn, ale vůbec nevím. Nevím, co by na mě měla mít ráda, ty jo. 

KH: Já nevím, tak třeba v chování něco nebo jaký jsi? 

R4: No já nevím, tak, ţe bych se furt smál to podle mě ani ráda nemá, protoţe já jsem se fakt smál 

úplně všemu. Takţe jako ona na mě řvala a já jsem se začal z ničeho nic tlemit. To bylo úplně..nevím 

jako no.. 

KH: Takţe tě fakt nenapadne ani jedna vlastnost..? 

R4: Tak asi to, ţe jsem rád vařil, rád jsem jí pomáhal, tak to asi měla ráda. 

KH: Co na tobě má rád ten její přítel? Je něco, co na tobě má rád? 

R4: Nevím, pak uţ ho začalo štvát i to s těma počítačema, kdyţ jsem se v tom začal vyznávat líp jak 

on. (smích) On mi vţdycky zablokoval počítač, já jsem si ho odblokoval a on vţdycky jaktoţe jsi na 

počítači, vţdyť jsem ti ho zablokoval a tak. 

KH: Fakt? 

R4: No, to mě docela bavilo no a dokonce mi tam stahoval nějakej úplně cizí software, úplně windows 

neexistovali a to bylo úplně šílený, to jsem s nim vţdycky válčil. To bylo hrozný. 

KH: Co si myslíš, má na tobě tvůj vlastní táta něco rád? 

R4: Nevím, fakt nevím. 

KH: Myslíš, ţe se v tobě poznává? 

R4: Já bych řekl, ţe jo. 

KH: Tak to vás něco spojuje ne? 

R4: Asi jo no, ale nevím co. 

KH: Tak jo. Co si myslíš, ţe by na tobě naopak chtěli změnit? Co by na tobě chtěla změnit máma? 

R4: Mojí tvrdohlavost. 

KH: Jdeš si hodně za svým? 

R4: Šíleně. (smích) 

KH: Ještě něco? 

R4: Nevím, mám strašný nálady. Jsem náladovej. 

KH: A to se projevuje jak? 

R4: Já nevím, prostě třeba mamka řekne ukliď si pokoj a já ho jeden den uklidim fakt jako na vojně a 

prostě druhej den je to jako kdybych tam dal granát a mělo to vybouchnout. Nebo prostě jakoţe jeden 

den přijdu ze školy úplně vysmátej a druhej den úplně zkleslej a do všeho kopu, nic mě nebaví, nejím, 

nic jako. Jsem prostě hrozně náladovej. 

KH: Aha, ještě něco tě napadne, co by se jí líbilo, kdyby to nebylo třeba, jak je teď? 

R4: Nevím, tak asi kdybych měl jinej vztah s nevlastním otcem, jinak mě nic nenapadá. 

KH: Co ten tvůj nevlastní otec, co by na tobě chtěl změnit, aby jste spolu mohli vycházet? 

R4: Celýho mě. 

KH: Tak konkrétně? 
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R4: Můj mozek, nevím, prostě to je sloţitý jako u mě. 

KH: Tvůj mozek, takţe myslíš chování nebo vlastnosti? 

R4: Úplně všechno. 

KH: Dobře. Jak to vypadá, kdyţ jsi s rodičema, co nejčastěji děláte? Co třeba, kdyţ jsi byl s mamkou, 

co jste dělali společně? 

R4: Já nevím, tak s ní jsem třeba jako, mě bavilo strašně nakupovat, protoţe ona vlastně mě furt 

prosila, ať jí ukazuju dnešní módu a takovýhle ty věci. Mě tohle baví dodneška,jít s někým nakupovat 

a pak jsou všichni strašně šťastný, ţe jsem je oblékl a takový věci. Tak to mě hodně s mamkou bavilo. 

KH: Dělali jste to často? 

R4: Hm. 

KH: Jo. A kdyţ jste byli doma, tak jak to vypadalo? 

R4: Nevím, tak já jsem měl ty svoje chvilky, kdy jsem fakt byl jako třeba celej den zalezlej doma 

v pokoji nebo jsem byl celej den venku a jinak nevím. My jsme spolu vařili, to mě bavilo hodně 

s mamkou. 

KH: Co kdyţ jsi byl s tím nevlastním tátou? Co jste dělali společně? Dělali jste něco společně? 

R4: Tak to jsme se jenom bavili o těch počítačích. Nebo jako občas jsme si zahráli na playstationu 

nebo takovýhle blbosti, no. A to byli takový ty jedny z mála pozitivních chvil, no. 

KH: Dobře. Jaká témata řešíš s rodinou? Co bys s nima naopak řešit nemohl? Ty jsi říkal, ţe 

s kámošema si povídáš úplně o všem..S mamkou a s tím nevlastním tátou..je něco o čem by sis s nima 

povídat nemohl? 

R4: Třeba s nevlastním otcem bych se nemohl bavit o holkách. 

KH: Proč myslíš? 

R4: On je takovej prostě, já nevím jako, takovej ten divnej typ, se kterým se prostě o nich vůbec bavit 

nedá. 

KH: Jak to myslíš, ţe je divnej typ? 

R4: Já nevím, je ujetej na porno. Šíleně. 

KH: Dobře. Tak jo, o čem sis tak jako povídal s mamkou? 

R4: Kdyţ tam nebyl otec, tak jsem se s ní bavil o holkách. 

KH: O holkách? Takţe s mamkou jsi mohl a s nevlastním ne. 

R4: A pak mi docela radila. 

KH: Jojo. Co by si chtěl ve své rodině jinak? 

R4: Tak to nevím. Tak asi určitě to chování nevlastního otce a mamka, aby prostě nebyla tak 

zaslepená. 

KH: To by ti stačilo? 

R4: Hm. 

KH: Tak jo, tak se přesuneme ke škole. Řekni mi tři věci, který tě napadnou, kdyţ se řekne škola. 

R4: Učení, mučení, přestávky. 
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KH: A jak se cítíš ve škole? 

R4: Nee. (smích) 

KH: Ne? Chtěl bys něco změnit? 

R4: Ne, tak jako škola mě bavila. 

KH: Jo. Co se ti tam líbí, co se ti tam nelíbí? 

R4: Tak samozřejmě kaţdýmu se líbí něco jinýho, protoţe to je podle učitelů. Kaţdej učitel si vybere, 

koho má rád a koho ne, kdo mu sedí a kdo ne. To samý ţák. Já nevím, tak na tý škole se mi prakticky 

líbilo všechno, tu jsem měl rád, bavilo mě to tam. 

KH: Chodils pravidelně? 

R4: Jo to jo, já nebyl za školou ani jednou za celej ţivot. 

KH: Super. Jací jsou tvoji spoluţáci? Máš tam mezi nimi nějaké kamarády? 

R4: Jo. Oni jsou úplně stejný hovada jako já. My jsme se tam našli úplně všichni. 

KH: A jsou tam i spoluţačky? 

R4: Nene, jenom kluci. 

KH: Vídáte se někdy i mimo školu? 

R4: Jo to jo, my jsme furt chodili někam. 

KH: Jo. 

R4: Kdyţ jsem nebyl s tou svojí partou, tak jsem byl s nima no. 

KH: Jak se mezi nima cítíš? Mezi spoluţákama? 

R4: Takovej ani ne originální, ale jak jsme všichni stejní, nevím no. 

KH: Takţe zapadáš? 

R4: No jasný. 

KH: Bylo ti teda příjemný být se spoluţáky nebo bys na nich chtěl něco změnit? 

R4: Tak jako příjemně mi tam bylo, ale jako, abych s nima byl od ráda do rána, to zase ne no. 

KH: Jaká je tvoje pozice mezi nima? Cítíš se být oblíbený? 

R4: Tak my jsme tam byli takový oblíbenci všichni navzájem. My jsme tam byli všichni na stejný 

metě. 

KH: Kolik vás bylo ve třídě? 

R4: 32. 

KH: Tak to je hodně. A nevznikali mezi váma nějaký skupinky třeba? Party? 

R4: Jo to jsme měli. Jedni třeba se fakt chovali divně a nevím no, oblíkali se divně, prostě maminčiny 

mazánci, který by udělali první poslední..vůbec se neoblíkali, měli kalhoty někde aţ takhle a bylo to 

strašný. Tak asi pět nebo šest lidí jsme odvrhovali, ale jinak jsme byli na pohodu. 

KH: Jak zapadáš do kolektivu třídy? 

R4: Normálně, já jsem prakticky hned přišel a řekl jsem čau já jsem tehle tehle a uţ to klapalo 

v pohodě. 

KH: Jací jsou tvoji učitelé? Nebo byli tvoji učitelé? 
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R4: Nevím, mě přišlo, ţe mě měli všichni rádi, ale zase mi přišlo, ţe mě za zády všichni pomlouvaj. 

KH: Aha, proč? 

R4: Tak my jsme byli takoví, my jsme seděli vţdycky úplně vzadu a to jsme byli takoví proslavenci, 

bordeláři. 

KH: Ale k tobě se chovali teda jak? 

R4: Ke mně se chovali docela hezky. Dokonce jsme tam měli učitele, kterej se mnou mluvil fakt na 

rovinu. Vţdycky přišel a sprostě na mě vyjíţděl, vůbec mu to nevadilo. Tomu jsme se smáli, toho jsem 

měl asi nejradši. Ten mi chybí. Fakt mi chybí. 

KH: Ţádný konflikty? 

R4: Ne, vůbec. 

KH: Jak tě teda učitelé přijímají? Co si myslíš, ţe si myslí o tobě? 

R4: Vysmátej debil. (smích) 

KH: A debil jako jak? 

R4: Takovej prostě jako..ne mentálně narušenej, ale prostě jako takovej ten ..já nevím jak bych to 

popsal. Furt se tlemí, furt dělá blbosti, ale přitom se fakt jakoţe učim, baví mě to, známky jsem měl 

dobrý. Ale furt takovej ten, co musí furt něco dělat, furt bejt středem pozornosti nebo něco takovýho. 

KH: Jak by měl vypadat ideální učitel? Jak by se měl chovat? Měl by mít nějaký zásady? 

R4: Tak určitě férovej ke všem stejně, potom jako, aby uměl ten předmět učit, aby to ty kluky bavilo. 

Aby to nebylo podle kníţky, přečtěte si tohle. Aby to udělal nějak humorně, aby to toho člověka 

bavilo a asi najít si nějakou cestu k těm ţákům, jak s nima mluvit a tyhle věci. 

KH: Co si myslíš, ţe je důleţité, abychom se ve škole naučili kromě samotné látky a učiva? Je něco, 

co nám škola dává ještě navíc? 

R4: Tak prakticky cestu do ţivota. Měli bychom si uvědomovat, ţe uţ jdem prostě dál do další, jakoţe 

řady prostě v ţivotě a zamyslet se nad tím, co chceme dělat, čím chceme bejt a jestli to zvládnem dělat 

celej ţivot vůbec tu práci a takovýhle věci no. 

KH: Tak přesuneme se na partnerský vztahy. Co tě na holce nejvíc zaujme? 

R4: Vlasy. 

KH: A jaký? 

R4: Musí bejt dlouhý. Nesnášim krátký vlasy. 

KH: To jsi vlastně říkal i u mamky, ţe. Jaký vlastnosti by měla mít ideální holka jako partnerka? 

R4: Takovej smíšek, jako já. Nevím, měla by mít určitě jiný zájmy neţ já, abychom se měli o čem 

bavit a ne furt to samý dokola. Měla by bejt přátelská, ale zase ne moc. 

KH: Proč ne moc? 

R4: Abych náhodou jednou nepřišel domů a ona tam s někým..to uţ se mi taky párkrát stalo. 

KH: Tak to sis asi vybíral hodně přátelský partnerky. 

R4: Ne, to byly partnerky mých kamarádů. (smích) 

KH: Jo, počkej, to jsi vlastně říkal. Dobře. 



93 

 

R4: No a já nevím, určitě inteligentní jako chytrá, no. Ţádná mánička. 

KH: Co by se ti třeba líbilo, kdyby dělala? 

R4: Jako za zaměstnání? 

R4: No. Bavilo by mě, kdyby třeba navrhovala oblečení. Jako ta móda mě fakt baví. Nebo kdyby byla 

v nějakým televizním pořadu nebo herečka. Tak to by mě fakt bavilo, no. 

KH: Tak to vůbec nemáš vysoký nároky. (smích) Měl jsi někdy nějaký intimní vztah bez toho, abyste 

spolu chodili? 

R4: Jo. 

KH: Chceš to rozvádět? Bylo to často? 

R4: Bylo to často. 

KH. Kolikrát často? 

R4: Tak v daným období. Jednou to bylo fakt jakoţe ve dvou měsících třikrát do tejdne. Pak se to 

opakovalo. To jsem jako nechtěl vztahy, tak jsem se docela rozjíţděl, no. 

KH: A to byl pokaţdé někdo jiný? 

R4: Hm. 

KH: Měl jsi nějaký vztah, který trval dýl neţ měsíc? 

R4: Rok a půl. 

KH: A kolik ti bylo? 

R4: Čtrnáct. 

KH: Od čtrnácti? To jsi byl v tom děcáku? 

R4: Hm. To jsem právě začínal se střední školou, to je blbost. Skončil jsem se základkou a vlastně 

v půlce základky devítky a potom jsem se dostával mezi ty lidi, jak jsem byl svobodnější z toho 

děcáku, tak jsem se docela drţel, ale pak jsem se dozvěděl, ţe mě podváděla celej půlrok. 

KH: Chtěla jsem se zeptat, proč jste se rozešli? 

R4: Kvůli tomu podvádění no. Já jsem se to pak dozvěděl od toho kluka. Já jsem ho znal a měl jsem 

s ním od začátku nějaký problém. Teď najednou mi píše, jestli s ní furt jsem, tak jsem napsal, ţe jo. 

Takţe jako docela chyba, já jsem to nepochopil, tak jsem psal jí. Ta mi samozřejmě nic neřekla, tak 

jsem psal její kámošce. Ta mi samozřejmě řekla, ţe dokonce byla s nima. 

KH: Proč si myslíš, ţe se to stalo? Pročtě začala podvádět? 

R4: No, asi tím, ţe jsme byli takový odtrţený. My jsme nebyli prakticky spolu. Ona za mnou jezdila 

jen o víkendech nebo já za ní. Týden prostě jsme se neviděli. 

KH: Ona nebyla od vás? 

R4: Nenene, ona byla z Budějic a já jsem byl vlastně od Lipna no. 

KH: Aha. 

R4: Tak to bylo takový na nic no. Ale já jsem docela chápal,ţe ta holka potřebuje mít furt někoho u 

sebe. 

KH: Takţe ona jezdila za tebou? 
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R4: No, nebo já za ní. My jsme se střídali po týdnu. 

KH: To jsi s ní byl třeba celý víkend nebo jste se jen viděli? 

R4: Ne, jen na den. Ale někdy jsem s ní byl víkend. Kdyţ jsem třeba jel na víkend domů, tak jsem jí 

měl doma, kdyţ jsem se dohodl s mamkou nebo prostě prakticky skoro furt tam. 

KH: Proč se lidé rozcházejí obecně? 

R4: Něco jim v tom vztahu chybí. 

KH: Něco jim chybí? A jak se to stane, ţe si to najedno uvědomí? 

R4: Nevím, tak jako většina dnešních vztahů prostě to je takovýto, ţe se poznaj přes sociální síť, jdou 

spolu jednou ven a uţ je to takovýto jsme úplně stejní a všechno. Začnou spolu chodit, přitom je to 

úplně naopak. Vůbec neví, co je ten druhej zač, co dělá a potom to pomalu zjišťujou po tom měsíci 

nebo třech měsících, jak to je. Potom jim to dojde, tak se rozejdou. 

KH: Co pro tebe na tom vztahu bylo nejdůleţitější? 

R4: To nejdůleţitější asi..tak samozřejmě fakt jsem k ní cejtil něco víc prostě. To byla fakt první 

holka, ke který jsem něco cejtil a asi ta důvěra no. Která mě potom zklamala no. 

KH: Máš teď nějakou holku? 

R4: Ne. 

KH: A chtěl bys nějakou? 

R4: No, jakoţe mám, nemám. To je takový sloţitý. Se dozvídám postupně takový věci, ţe kdyţ jsem 

přijel sem, tak jsem oficiálně měl. Teď vlastně si píšeme dopisy a je to takový sloţitější no. Nevím, co 

mám čekat. 

KH: A proč si myslíš, ţe je tam nějaký problém? 

R4: Protoţe to je ta bejvalka, se kterou jsem byl rok a půl. (smích) 

KH: Vy jste se k sobě vrátili? Po jaký době? 

R4: Jo. Po třech měsících. (smích) 

KH: Prosim? 

R4: Tři měsíce jsme spolu nebyli a teď jsme spolu asi dva měsíce uţ. 

KH: A v tý době jsi někoho měl? 

R4: Ano. To jsem byl právě jakoţe ten tři holky do jednoho tejdne. 

KH: Já to chápu. Uţ to zapadá. A ona někoho měla? Měla toho kluka? Chodila s ním?Neměla 

někoho? 

R4: Ne. 

KH: Takţe tamto nebylo váţný? 

R4: Ne, to byl prostě jenom flirt na jednu noc. 

KH: Ok. Dali jste se teda dohromady. Jak to proběhlo? Jak se to stalo? Vy jste se viděli? 

R4: Myslím, ţe jsme si z ní chtěli nějak udělat srandu. To jsme spolu nebyli. To jsem byl právě na tom 

útěku a ona psala kamarádovi, jestli neví, co se se mnou děje, ţe se o mě bojí. Tak říkám, coţe, to je 

blbost tohle, tak jsme si z ní chtěli udělat srandu, ţe já jsem prej v Budějicích, ţe budu támhle a támhle 
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a já jsem tam fakt šel. Jsem prostě na ní nějak vybafl a teď jsem prostě viděl, jak ona brečela celou 

dobu. Teď ona mi tam fakt brečela, tak já úplně citovka. Šílenost. Najednou jsem tam přiběhl a úplně 

šílenost. 

KH: Jé. Takţe jí na tobě fakt záleţí? 

R4: Jako docela jo no. Měl jsem jí fakt rád. Je to jediná holka, ke který jsem si vyvinul pravej vztah. 

KH: No a ty si myslíš, ţe je nějaký problém teď? Říkal jsi, ţe si píšete a ţe nevíš, jak to bude. 

R4: Nevím. Protoţe vím, co je to zač, ţe uţ mě jednou zklamala v tomhle. Kdyţ to udělá jednou, tak 

je toho schopná i podruhý. Takţe jako nevím, mám docela v plánu to ukončit, ale fakt nevím. Je to 

sloţitý. 

KH: Jako vţdycky. Změní se nějak tvoje chování, kdyţ s někým chodíš? 

R4: U mě ne. 

KH: Ty jsi pořád stejný? 

R4: Protoţe většina kluků to má tak, ţe se přestane bavit s lidma. Ale já ne. Já se dokonce nebojím i tu 

holku vzít mezi ně a dělat tam ty blbosti i s ní. Mě to baví naopak. 

KH: Takţe ty jsi pořád stejnej. Co bys od holky ve vztahu vyţadoval? Co by měla dělat? Jak by se 

měla chovat? 

R4: Tak určitě nebrat ohledy jenom na sebe, ale kdyţ uţ jsme dva, tak vědět, ţe ten druhej by taky 

něco potřeboval. A ne já chci támhleto a tak. To nemám rád. A asi bejt otevřená a příjemná, 

kolektivní. 

KH: Co by naopak neměla dělat vůbec? Jak by se neměla chovat? 

R4: Tak úplně mě nenapadá. Neměla by..nevím no..co by neměla? Neměla by myslet jenom na sebe. 

Takţe prakticky opak toho, co by měla. 

KH: A je něco, co kdyby udělala tak přes to vlak nejede? 

R4: Tak určitě podvádění, dělat naschvály a takový věci no. Tohle nesnáším, kdyţ ze mě někdo dělá 

debila. 

KH: Co si myslíš, ţe by ona vyţadovala od tebe? Jak by chtěla, aby ses ty choval? 

R4: Já vím, ţe ona určitě chce, abych tam byl jenom pro ní, ţádný kamarádi. Ale já vím, my uţ jsme o 

tom mluvili, a vysvětloval jsem jí to milionkrát, tak uţ to docela chápe, abych tam  byl jenom pro ní a 

ne pro někoho jinýho. 

KH: Představil bys partnerku svým rodičům? Ty jsi říkal, ţe uţ to tam proběhlo. Po jaký době, kdybys 

měl nějakou novou, tak bys jí představil? 

R4: Nono. Tři měsíce. Dřív ne. No jako tři měsíce, to jsem dal přesnej čas. Prostě po době, kdybych 

fakt uţ o ní věděl víc, neţ jen to jak se jmenuje. 

KH: A jak se to pozná? 

R4: Tak jako určitě tím, jak by se ke mně chovala. Jestli by se za mě nestyděla před kamarádama a 

takovýhle věci. Věděl bych o ní nějakou minulost a takovýhle věci. 

KH: Kdo jsi? Co si o sobě myslíš? 
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R4: Co jsem já jo? 

KH: Jo. 

R4: Nevím, to je těţký. 

KH: Zkus. 

R4: Nevím, já jsem takovej svůj prostě. Takovej originál. 

KH: Tak to můţeš rozvést. Originál v čem? 

R4: Já se občas cítím jak holka, ale občas jsem úplnej nervák, kterej by nejradši všechno rozmlátil. 

KH: Jak holka? 

R4: Nevím, strašně zboţňuju módu. V obchodě dokáţu vydrţet čtyři hodiny. Já jsem takovej blázen 

do tohohle. Sleduju módní návrhy a tyhle věci. Pak baví mě vaření, zboţňuju vaření, takţe jsem 

takovej..typ všeho druhu. Baví mě strašně sporty a hodně věcí mě baví. Já nevím prostě, co jsem. 

KH: A tak kluci to berou jako výhodu, ne? Ţe to oceňujou? Nemáš s tím nějak problém, ne? 

R4: Ne, vůbec. To oni za mnou furt lezou, jestli jím neporadím s tímhle a tímhle. Tohle je lepší. 

KH: Jak by ses mohl charakterizovat? Jaký jsi? Nějaký vlastnosti dáš? 

R4: Řekl bych, ţe jsem sportovní typ. Docela takovej menší intelektuál a věčnej optimista. 

KH: Díky. Co na sobě máš rád? 

R4: Mám rád svoje oči, protoţe ty se mi mění podle ročního období. To na sobě zboţňuju. Potom ty 

jo.. asi můj smích a to, ţe dokáţu vyprovokovat jakýhokoliv člověka. 

KH: Vyprovokovat jako i v dobrým nebo jen špatným? 

R4: No, celkově. Dokáţu nakrknout člověka k něčemu. 

KH: K čemu? 

R4: To je taková moje schopnost. Třeba, kdyţ do mě furt někdo reje, tak já přijdu a řeknu mu dvě 

slova, tak on pak vybouchne. 

KH: Co na sobě nemáš rád? 

R4: Můj nos. Ten úplně nesnáším. Potom asi naivitu. Jsem strašně naivní. 

KH: Jak se to projevuje? 

R4: Tak většinou čekám od něčeho víc, neţ doopravdy vidím a doopravdy to tak je. Jsem takovej ten 

dětskej snílek, co má takovýty dětský sny. A to je asi tak všechno no. 

KH: Co si myslíš, ţe si o to myslí tvoje máma? 

R4: Všelijaký věci. 

KH: Například? 

R4: Nevím, ale podle mě si určitě myslí, ţe to někdy přeháním neţ jakoţe..obracím některý věci jinak, 

neţ jsou. 

KH: Jakoţe si vymýšlíš? 

R4: No, taky. Ale prostě přehánim některý věci. 

KH: Je ještě něco, co si myslí? 
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R4: Ona si určitě myslí hodně věcí, ale..(smích), ţe jsem takovej svůj, ţe si hlavně ţiju svůj ţivot a ne 

ten, co bych měl. To je asi tak.. 

KH: Jakej je v tom rozdíl v tvém ţivotě a tím co bys měl? 

R4: Naprosto ve všem. Já prostě, ne jakoţe bych nebral ohledy, ale prostě jsem takovej všestranej. Já 

se pro kaţdýho snaţím udělat to, co bych měl třeba jenom pro rodinu. Tak já fakt jsem takovej..nevím, 

jsem divnej. (smích) 

KH: Dobře. Fajn. Co si myslíš, ţe si o tobě myslí tvůj vlastní táta? 

R4: Tak to nevím. 

KH: Vůbec netušíš? A neříkej, ţe nad tím jsi nikdy nepřemýšlel. 

R4: Nad tím, co si o mě myslí? To mě snad ani nenapadlo, takováhle otázka. 

KH: Ona je taková trochu zamotaná. 

R4: Ty jo, co by si o mě mohl myslet? 

KH: Určitě o tobě má nějaký informace. 

R4: To určitě, já jsem mu psal i dopis odsud. ale.. 

KH: Co podle toho? Myslíš, ţe nemá ţádný názor? 

R4: Asi jako neví, není si jistej podle mě. 

KH: Dobře. Co si o tobě myslí nevlastní táta? 

R4: Hajzl, hajzl, hajzl. 

KH: Co si o tobě myslí kamarádi? 

R4: Nevím, takovej ten, jakoţe fajn pozitivní člověk, se kterým je prostě sranda. Takovej ten, co by 

prostě v tý partě něměl nikdy chybět. 

KH: Co si myslí učitelé? 

R4: Ţe jsem takovej, jakoţe nevím, ţe jsem všestrannej. Dokáţu ovlivnit celou komunitu. Nevím, 

jestli by jim to vadilo nebo to berou jako pozitivum. To nevím, co si o mě myslí. 

KH: Co si myslí spoluţáci? 

R4: Nevím, takovýto hovado, který dokáţe udělat pro srandu cokoliv. 

KH: Kdo tě nejvíc chápe a s kým tak můţeš být sám sebou? 

R4: No, asi ta moje parta. Nebo bratránek. Hlavně bratránek a parta no. 

KH: Co bys na sobě chtěl změnit? 

R4: V chování nebo celkově? 

KH: Chování i celkově. Cokoliv tě napadne. 

R4: Tak asi občas mojí přetvářku. 

KH: V čem to spočívá? 

R4: Nevím, třeba kdyţ vidím nějakou osobu, tak se chovám úplně jinak, neţ kdybych byl třeba jenom 

s bratránkem. Měl bych být svůj prostě furt. Nonstop. Občas se hodně přetvařuju a občas mi to 

dokonce i vadí. 

KH: A proč to děláš? 
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R4: Nevím, snaţím se jakoţe..před někýmbejt jakoţe inteligentí, jakoţe fakt hodně a před někým fakt 

výmaz, kterýmu je všechno jedno úplně. Nevím no. 

KH: Myslíš, ţe to má nějaký výhody tohle? 

R4: U mě je nevýhoda to, ţe já to fakt dokáţu hrát na obě strany. To mě vadí. 

KH: Ještě něco tě napadne, co bys chtěl změnit? 

R4: Já nevím, asi nic. 

KH: Komu se nejčastěji svěřuješ? 

R4: Hlavně tý partě. 

KH: Kdyţ máš nějaký problém, za kým jdeš? 

R4: Za partou. 

KH: Máš nějaký vzor, někoho kým bys chtěl být? Chtěl bys být jako on? 

R4: Jo. 

KH: A o koho se jedná? 

R4: Vyznáte se trochu v český scéně rapový? 

KH: Já nevím, povídej. 

R4: Já nevím, většina kluků ho fakt ráda nemá, ale upřímně jelikoţ ho znám osobně a vím co je zač. 

Jakoţe Machette Johny, tak jakoţe ten má prostě danej cíl a jde si prostě po tom. Je to blázen prostě a 

mám ho rád. Jako to je takovej můj idol. 

KH: A jakej má cíl? 

R4: Má cíl věnovat se hlavně škole a hudbu má jako koníček. On vlastně nemá ani vlastní studio. 

Všichni z něj dělaj, jak krade muziku, přitom on měl jen ten Macklemore, coţ jsem taky nepochopil, 

no a on nemá vlastní studio, platí si za to studio, aby mohl něco vydat. Takţe on to fakt má jako 

koníček a všichni ho berou jako zloděje. 

KH: On má dvě vejšky a ještě se stíhá ţivit hudbou? 

R4: No. Blázen. No jako stíhá, on fakt jako udělá, kdyţ má čas. Teď vlastně udělal to jedno album a to 

je tak čtyři měsíce starý a mezi tím nevydal nic. 

KH: Tak jo, tak já ti děkuju. 
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