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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou sebepojetí dětí ve věku 11 – 12 let. Jejím cílem 

je charakterizovat sebepojetí dětí tohoto věku v závislosti na typu výchovné péče. To je 

pojeno s popsáním a porozuměním odlišnostem tohoto fenoménu u dětí z rodin a 

z dětských domovů. V teoretické části práce je věnován prostor k popsání konstruktu 

sebepojetí a k předestření odlišné sociální zkušenosti, zejména vztahové, u dětí z rodin a 

z dětských domovů. V rámci výzkumu je pomocí rozhovorů zjišťována podoba sebepojetí 

a jeho komponent. Vysvětleny jsou i nalezené podobnosti a odlišnosti v sebepojetí dětí 

z rodin a z dětských domovů, které jsou následně komparovány s teoretickým podkladem. 
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ANNOTATION 

 

This thesis deals with self-concept of children in the range of age 11-12 years. The aim of 

the thesis is to describe self-concept of children related to a kind of institutional care. The 

author attempts to understand and characterize a difference in self-concept of children with 

family background and children comming from institutional care. In the theoretical part, 

the term „self-concept“ is formulated. The different social experiences resulting from 

social background that a child comes from are introduced. The experimental part is focused 

on an investigation of children self-concept using an interview. The results from 

experiment are explained and compared with literature research. 
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1 Úvod 

 

Sebepojetí neboli náhled na sebe samého je významnou součástí života každého 

jedince. Jde o fenomén, který přirozeně zasahuje do našeho každodenního prožívání i 

chování, konkrétně například do procesu rozhodování, vytyčování cílů, charakteru 

navazovaných vztahů či do pociťované kvality života. To se však děje s tak naprostou 

samozřejmostí a nenápadností, že jen málokdy dochází k našemu vědomému zaznamenání 

této provázanosti. 

Ta bývá odhalena a podrobně zkoumána v rámci různých výzkumných šetření. 

Jelikož je však sebepojetí povahy hypotetického konstruktu, vzniklo na základě jeho 

pozorování mnoho teorií nastiňujících jeho utváření, strukturu i povahu. V důsledku 

expanze různorodých pojetí se tento fenomén stal nejednoznačným a obtížně 

uchopitelným, zároveň však nabízejícím relativní svobodu pro budoucí badatele. 

I předkládaná práce se noří do problematiky sebepojetí a klade si za cíl nahlédnout 

na skutečnou povahu tohoto fenoménu u dětí ve věku 11 – 12 let. Ta je zkoumána 

převážně ve vztahu k rozdílné sociální zkušenosti, zejména vztahové, u dětí z rodin a 

z dětských domovů. Důvodem k tomuto specifickému zaměření je relativní neprobádanost 

konstruktu sebepojetí u dětí žijících v ústavní péči, která mě vede k úvahám nad tím, zdali 

je sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů obdobné, či je v některých jeho aspektech 

odlišné, a čím jsou případné rozdíly způsobeny. Na tyto i mnohé další otázky bych ráda 

nalezla odpovědi v poznatcích odborné literatury a především však v mnou realizovaném 

výzkumu.  

V souladu s tím je práce rozdělena na část teoretickou a empirickou. Úvodní část se 

zabývá problematikou socializace, nastíněním jejího průběhu a možných rizik z hlediska 

dysfunkčních rodin a institucionální péče. V návaznosti na ni se dostávám k samotnému 

jádru práce, tedy k sebepojetí. Jeho vysvětlení a začlenění do problematiky jáství se zde 

věnuji podrobněji, jelikož na základě představených poznatků sestavuji rámec výzkumu. 

Vedle charakteristiky sebepojetí je zde nastíněn také jeho přirozený vývoj a s ním spojená 

rizika u dětí z dětských domovů. 
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Stěžejní část práce je věnována samotnému výzkumu. V souladu s mou snahou 

získat komplexní náhled na skutečnou podstatu sebepojetí, je pro něj vybráno paradigma 

kvalitativní. Na jeho podkladě je předestřen celý výzkumný proces, který spočívá 

v realizaci polostrukturovaných rozhovorů s dětmi z rodin a z dětských domovů. Samotná 

jejich analýza tvoří nosnou část kapitoly, která je úzce spjata s následnou komparací 

získaných výsledků s odbornou literaturou. V úplném závěru jsou předestřeny možnosti 

intervence v oblasti sebepojetí dětí z dětských domovů, které vyplývají z interpretace 

získaných výsledků provedeného výzkumu. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Socializace 

 V nejširším slova smyslu je socializace vnímána jako proces začleňování jedince do 

společnosti. Dochází k osvojování kulturních vzorců a k interiorizaci morálních pravidel 

nastavených sociálním prostředím, pod jejichž vlivem se z biologického jedince stává 

bytost sociokulturní povahy. Z výše uvedeného by mohlo mylně vyplynout, že jde o 

jednostranné působení společnosti na utváření jedince. Nutné je proto dodat, že socializace 

je aktivní, oboustranný proces, ve kterém dochází k vzájemnému ovlivňování jedinců 

(Grusec, et al., 2007). 

 Povaha socializace jako dynamické interakce je viditelná ve střetu vnějších vlivů s 

vnitřními dispozicemi jedince. Tyto vrozené dispozice a následně i získané zkušenosti 

dítěte ovlivňují jeho reagování i způsob přijímání socializačních vlivů (Grusec, et al., 

2007; Helus, 2007; Jadrounek, 2008). Socializace je celoživotním procesem, nejklíčovější 

je však její působení v raném dětství.  

 Socializace má dvě základní podoby – primární a sekundární. Primární socializace 

je utvářena v úzkém vztahovém prostředí, nejčastěji v rodině, která uspokojuje základní 

potřeby dítěte a předává mu své hodnoty, normy a vzorce chování. Ideálně by socializace 

měla probíhat v bezpečných rodinných podmínkách, což však není vždy uskutečnitelné 

(Helus, 2007; Vágnerová, 2012a). Některé děti tak prochází primární socializací v rámci 

kojeneckých ústavů a dětských domovů.  

 Sekundární socializace úzce navazuje na primární a probíhá zejména ve školních 

institucích a v kolektivu vrstevníků. Jelikož primární a sekundární socializace nese u dětí z 

dětských domovů mnoho společných znaků, bývá těžké tyto dvě formy od sebe odlišit 

(Myšková, 2014). 

 Dalšími aspekty socializace je její záměrnost či bezděčnost. Za záměrnou se 

označuje cílené úsilí rodičů či pečovatelů směřovat výchovu a vývoj dítěte kýženým 

směrem. Nezáměrná socializace má širší charakter, je uskutečňována formou necíleného 
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ovlivňování dítěte rodiči či pečovateli při jejich každodenních interakcích. Vztáhneme-li to 

k sebepojetí, tak například o nízkém sebehodnocení je možno uvažovat jako o nezáměrném 

vedlejším efektu socializačního působení (Grusec, et al., 2007). 

 Samotný úspěch socializace je závislý na sociálním prostředí, které dítě obklopuje. 

„Lze se velmi úspěšně socializovat do skupiny, jejíž hodnoty a normy jsou v rozporu s 

celospolečenskými normami a hodnotami.“ (Keller, 1997, str. 39). Jinými slovy, dítě může 

být dobře socializované v rámci rodinného uskupení, které však není kompatibilní s 

celospolečenskou normou. 

 V následující části kapitoly se budu zabývat působením socializačních vlivů na 

osobnost dítěte ve vztahu k rodině a jeho rizikových míst v rámci socializace ústavní. 

Vzhledem k tématu práce není cílem postihnout všechny socializační vlivy působící na 

jedince během jeho životní dráhy. Jde pouze o lehké nastínění těch, které jsou významné 

pro utváření sebepojetí dětí. 

 

2.1.1 Dítě v rodině 

 Rodina je významná pro svoji funkci základního socializačního činitele, který dítě 

uvádí do fungování společnosti. Dítěti jsou však zprostředkovány nejen standardy dané 

společnosti, ale také vzorce chování, zvyky a morální normy jeho rodiny. Ty se zapisují 

hluboko do osobnostní struktury jedince a nadále jsou jen obtížně měnitelné (Matějček, 

2006; Vágnerová, 2012b). To se stává problémem u dětí z dysfunkčních rodin, jejichž 

výchovné prostředí neodpovídá normám dané společnosti a stává se tak důvodem k 

umístění dítěte do ústavní péče. Tak je to ostatně v celém mém výzkumném souboru. 

Předpokládám, že se v pohledech dětí na sebe samého nebudou zračit jen specifičnosti 

ústavní výchovy (např. kolektivní výchova, chybění emocionálně zaangažované osoby), 

ale i nastavení jejich biologické rodiny, ve které část dětství prožily a do kterého se některé 

i nadále vrací. 

 K osobnostnímu rozvoji dítěte je nutno zajistit stálé citové prostředí, které by 

v nejlepším případě měla zajišťovat rodina (Matějček, 2006; Vágnerová, 2012b). Ta 

umožňuje dítěti vnímat svět jako bezpečné, stabilní místo, což se projeví v oblasti 
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vztahování se k druhým i k sobě samému. Důležitost jistoty pro život dítěte je možno 

podepřít o vědecké poznatky, které dokládají, že i přes zanedbávání a týrání si děti udržují 

idealizovanou představu rodiče (Matějček, 2006; Vágnerová, 2012a). Tak to mnohdy 

funguje i u dětí z dětských domovů, které se nevědomě vyhýbají objektivnímu náhledu na 

svou rodinu a raději se drží její idealizované představy. 

 

2.1.1.1 Vztah mezi primární pečující osobou a dítětem 

Citová vazba mezi primární pečující osobou (nejčastěji matkou) a dítětem je 

tradičně považována za činitel významně ovlivňující vývoj dětské osobnosti, pocit bezpečí 

i kvalitu později utvářených vztahů. Mnoho významných autorů své teorie na tomto 

bazálním vztahu přímo zakládá (např. J. Bowlby, H. Harlow, M. Ainsworth, H. Kohut a 

jiní). 

Vzhledem k účelu práce nepovažuji za nutné všechny uvedené teorie rozepisovat, 

zaměřím se pouze na teorii attachmentu J. Bowlbyho, která byla zkoumána přímo 

v ústavních podmínkách, a tak je s tématem této práce nejvíce propojena. J. Bowlby 

poukázal na významnost citové vazby mezi primární pečující osobou a dítětem, jako na 

faktor predikující vývoj osobnosti dítěte. Vazbová osoba
1
 poskytuje dítěti ochranu a pocit 

bezpečí, který se vytváří na základě jejího citlivého přístupu k dítěti a množstvím a 

povahou jejich vzájemné interakce. Nedochází-li však v dostatečné míře k sociální a 

emoční stimulaci dítěte matkou, je ohrožen celkový rozvoj dětské osobnosti (Bowlby, 

2010). Sám autor na základě výzkumných šetření z ústavních zařízení považoval 

vybudování emočního pouta s matkou za podmínku nutnou pro přežití dítěte.  

Současný přístup nepovažuje negativní charakter vazby, či přímo její absenci za tak 

definitivně určující a více ji vnímá ve vztahu k dítěti a k jeho individuální schopnosti 

odolávat negativnímu vlivu prostředí (Šolcová, 2009; Langmeier, a další, 2011). I tak je 

však navázání pevné vazby považováno za klíčové pro osobnostní vývoj jedince. Její 

podoba se promítá do mnohých oblastí života, jako je například navazování dalších vztahů, 

                                                 
1
 Vazbová osoba je ekvivalentní pojem k primární pečující osobě, což bývá nejčastěji matka. Proto dále 

používám označení matka, ačkoliv jsem si vědoma, že to může být i někdo jiný. 
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vnímání sebe sama či porozumění emocím (Ptáček, a další, 2011). Tak například spojitost 

attachmentu s orientací v emocích dokládá studie Laible a Thompsona (1998), která u 

předškolních dětí zkoumala jejich vztah s matkou a následně jejich porozumění emocím. 

Ukázalo se, že děti s navázanou bezpečnou vazbou k matce dobře rozeznávají jednotlivé 

emoce (především ty s negativní konotací – např. smutek) a lépe jim rozumějí. 

 

2.1.1.2 Sociálně-kulturní status rodiny 

Sociálně-kulturní status rodiny významně ovlivňuje průběh i povahu socializace 

dítěte. Jeho úroveň souvisí se způsobem vyjadřování, s nastavenými hodnotami a se stylem 

života rodiny. Její normy a fungování dítě přijímá jako dané, přirozené, platné. Ke střetu 

dochází povětšinou v rámci školních institucí, kde je dítě vystaveno společenskému 

nastavení. Pokud panují velké rozdíly mezi těmito dvěma světy, projeví se dopad často 

v míře úspěšnosti vzdělávání a při navazování sociálních kontaktů s vrstevníky. Jedná se o 

oblasti, které významně působí na povahu sebepojetí dítěte (Vágnerová, 2012a). 

Dítě pocházející z rodiny s nízkým sociálně-kulturním statusem může mít problém 

s porozuměním a používáním rozvinutého jazykového kódu (bohatá struktura vět, 

schopnost vyjádřit přání a nahlížet na věci z více úhlů pohledu), který je ve školních 

institucích vyžadován, a který však ony z rodiny neznají. Samy jsou naučené k používání 

omezeného jazykového kódu (vyjadřování vázáno na kontext, omezená jazyková hravost) 

a s ním souvisejícího smýšlení o světě (např. ostrá hranice mezi dětskou a dospělou 

kulturou). Tím jsou oproti ostatním vrstevníkům v nevýhodě a snadněji selhávají ve škole i 

v pozdějších fázích socializace (Bernstein, 1971 in Katrňák, 2004). 

Děti, které jsou umisťovány do dětských domovů, výrazně častěji pocházejí z rodin 

s nízkou sociální úrovní (Ptáček, a další, 2011), což může být jedním z faktorů 

ovlivňujícím jejich pohled na svět i na sebe samého.  
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2.1.1.3 Vybrané socializační procesy v rodině 

Již od samého narození se dítě stává aktivním příjemcem socializačních 

mechanismů. V prvních vývojových fázích jde o nápodobu konkrétních projevů rodiče, 

které stimulují vývoj jedince. Na to můžeme nahlížet v souvislosti s vazbou, kterou jsem 

představila výše. Nemá-li totiž dítě ve své blízkosti vzor, který by mohlo napodobovat, 

jeho rozvoj (např. řeč, motorika) se opožďuje, či dokonce stagnuje. To potvrdilo mnoho 

tradičních i novodobých výzkumů zabývajících se dětmi z ústavní péče a z dysfunkčních 

rodin (např. Matějček, 1974 in Matějček, 2006; Vorria, et al., 2006; Ptáček, a další, 2011). 

Dalším mechanismem je identifikace, při které jedinec usiluje o co největší 

přiblížení sebe sama (své podoby, chování) k vybranému modelu (Čáp, a další, 2001). 

Takovýto vybraný model (rodič) se stává jakýmsi vzorem, který se dítě snaží co 

nejvěrohodněji následovat. Je si však nutno uvědomit, že se dítě neřídí tím, co mu rodič 

nakazuje, k čemu ho slovně vede, jako spíše tím, jak se rodič sám chová (Matějček, 2006). 

Identifikace směřuje vývoj po stránce osobnostní i morální, a proto je nutné ji vnímat i ve 

vztahu k sebepojetí. 

Aktuální studie „Implications of Identification with Parents and Parents' 

Acceptance for Adolescent and Young Adult Self-esteem“ zkoumala propojení identifikace 

jedinců s rodiči a jejich sebehodnocení v závislosti na postoji rodičů k nim (přijímací x 

odmítavý). Výsledky ukazují, že chlapecké sebehodnocení se konzistentně zvyšuje s mírou 

identifikace s rodiči a to bez závislosti na jejich postoji. Dívčí sebehodnocení se naopak 

ukázalo být závislé na postoji rodiče. Následná identifikace s odmítavým rodičem vedla 

k podceňování sebe sama (Berenson, et al., 2005). Je však otázkou, jakou povahu má 

identifikace u dětí z dětských domovů, a jak se promítá do jejich sebepojetí? Působí 

umístění dítěte do dětského domova proti této identifikaci? Odpovědi na tyto otázky by 

mohla přinést výzkumná část práce, kde se podrobněji zabývám tématem identifikace 

s rodiči u dětí z rodin a z dětských domovů. 

Dítě se učí fungovat ve společnosti nejen na základě pozorování svých modelů, ale 

také na základě reakcí okolí. Ty mohou mít podobu odměn či trestů, díky kterým se 

jedinec učí a následně interiorizuje, co je danou rodinou považováno za správné a 
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hodnotné (Čáp, a další, 2001; Helus, 2007). Problém nastává, pokud se pojetí rodiny 

odlišuje od společensky uznávaného náhledu. Jen obtížně se později mění vybudovaný 

náhled na to, co je správné a morální (tedy to, co bylo odměňováno). Děti, které přecházejí 

ze svých rodin do dětských domovů, se musí vyrovnat s odlišným hodnocením toho, na co 

byly zvyklé. Některé vzorce chování, které byly dříve hodnoceny kladně, mohou být 

v dětských domovech trestány. Pro dítě může být obtížné, v pozdějším věku již téměř 

nereálné, vnitřní přeorientování
2
 na nová pravidla a hodnoty. Zároveň v tom však spatřuji 

potenciální možnost vymanění se z nevhodně interiorizovaných přesvědčení a vzorců 

chování dané rodiny. 

 

2.1.2 Dítě v dětském domově 

Dítě bývá do dětského domova umístěno nejčastěji na základě nefungujícího 

rodinného zázemí či při neschopnosti rodiče zajistit adekvátní výchovné prostředí. Dětské 

domovy jsou součástí systému ústavní výchovy. Ta je zaštiťována mnohými zákony
3
, které 

přesně stanovují její ustanovení, podobu i délku trvání. Nepovažuji za nezbytné zde 

rozepisovat typy ústavní výchovy a proces jejího fungování a odvolávám se zde na 

uvedené zákony, ve kterých je možno nalézt podrobné informace. 

Dětské domovy poskytují zázemí pro ty děti, jejichž rodina neplní výchovnou 

funkci, či dokonce výchovu a s ním spojený rozvoj dítěte ohrožuje. Nejčastějšími důvody 

vedoucími k odebrání dítěte z rodiny je zanedbávání a zneužívání dětí, trestná činnost a 

alkoholismus rodičů, nezvládnutá výchova či nízká sociální úroveň rodiny (Vocilka, 1999 

in Ptáček, 2011). Některé výchovou ohrožené děti se na základě soudního ustanovení 

dostanou do dětského domova, jenž následně přebírá funkce rodiny, a to vzdělávací, 

výchovnou i sociální. Jde o děti, u kterých se nevyskytují závažné výchovné problémy a 

které jsou schopny navštěvovat běžnou školu, jež není součástí zařízení dětského domova. 

                                                 
2
 Mnohdy dochází pouze k vnějšímu přizpůsobení se tomu, co je vyžadováno. 

3
 zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
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V posledních letech prošly dětské domovy mnohými změnami pro maximální 

přiblížení se svou podobou i povahou rodinným podmínkám. Zmizelo mnoho znaků 

ústavní výchovy, u kterých byl zjištěn škodlivý vliv na osobnost dítěte (např. časté 

přemisťování dětí v rámci ústavních zařízení, neakceptování sourozeneckých vazeb, 

mnoho dětí x nedostatek vychovatelů
4
, neindividuální přístup). Kolektivní nastavení 

dětského domova se přetvořilo na jakási rodinná uskupení (po 6 – 8 dětech), která fungují 

samostatně po vzoru rodiny. To umožňuje dítěti vybudování kvalitního a stabilního vztahu 

ke svým vychovatelům, kteří jsou součástí dané skupiny a zajišťují její každodenní chod. 

Dětské domovy i přes vynaloženou snahu nemohou zajistit všechny aspekty 

rodinného života, jako je emoční zaangažovanost, potřeba vzájemného sdílení a blízkosti 

mezi jednotlivými členy rodiny (Vágnerová, 2012a). V tom spatřuji úzkou souvislost 

s citovou deprivací, která vzniká na základě nedostatku emočních podnětů a v důsledku 

nenavázaného citového vztahu s blízkou osobou. To se následně promítá do rozvoje 

jedincových schopností, jako je inteligence, řeč, motorika, vztahy s druhými, sebepojetí 

atd. (Langmeier, a další, 2011). Vlivu narušené či nevytvořené vazby na povahu sebepojetí 

se podrobně věnuji v kapitole o vývoji sebepojetí. 

Zajímavé si je také uvědomit, že instituce vedou dítě k tomu, co je důležité pro 

jejich fungování. To je například přílišná konformita, která se v mimoústavních 

podmínkách (v budoucím životě dítěte) stává spíše překážkou. Takto socializované děti 

jsou méně aktivní při hledání řešení v nových situacích a selhávají při převzetí 

zodpovědnosti za svůj život (Vágnerová, 2012a). Jejich dobrá adaptace na ústavní 

podmínky tak nezaručuje, že po opuštění dětského domova budou schopny zvládat běžný 

život. A to právě díky jiné zkušenosti, která se jim skrze socializaci v dětských domovech 

dostává, a která není tak přirozeně spjata s venkovním světem. 

  

                                                 
4
 Pro zjednodušení používám pojem vychovatel, pod který zařazuji muže i ženy. 
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2.2 Sebepojetí 

 Stěžejním tématem práce je sebepojetí dítěte ve věku 11-12 let. Samo sebepojetí je 

konstruktem velmi složitým a rozsáhlým, proto si nekladu za cíl ho zde na několika málo 

stranách komplexně popsat. Ráda bych však odkázala na vybrané české i zahraniční 

autory, kteří jsou specialisté na problematiku sebepojetí, a ve svých publikacích se jí 

zabývají podrobněji. K samotnému sebepojetí přistupují z různých teoretických 

východisek, která čtenáři umožňují vytvořit komplexní obraz tohoto teoretického 

konstruktu. Těmito vybranými autory jsou A. G. Greenwald, A. R. Pratkanis (1984), K. 

Balcar (1991), M. Blatný (2010) a S. Harter (2012).  

 Vzhledem k nejednotnému náhledu na tuto problematiku považuji za nezbytné 

sebepojetí definovat a vysvětlit, s jakými předpoklady k němu budu v rámci teoretické 

části i následného výzkumu přistupovat. Kromě základní charakteristiky se dále zaměřím 

na sebepojetí a jeho tradičně pojímaný vývoj a potenciální riziková místa ve vztahu 

k dětem z dětských domovů. 

 

2.2.1 Problematika jáství 

 Konstrukt sebepojetí bývá obecně zkoumán v rámci problematiky jáství. To je 

považováno za centrální psychickou charakteristiku člověka, jež má integrující a řídící 

funkci (Macek, 2008; Říčan, 2010). 

  Já je teoreticky možno rozdělit na dva aspekty, Já poznávající jako subjekt duševní 

činnosti a Já poznávané jako objekt duševní činnosti neboli sebepojetí. Toto rozlišení bylo 

provedeno W. Jamesem, který subjekt duševní činnosti spojoval s přítomností, vědomím a 

s kognitivními procesy. Jinými slovy ho považoval za činné Já, které vnímá, myslí, jedná a 

hodnotí. Ve vztahu k němu definoval objekt duševní činnosti jako sumu všeho, co člověk 

může nazvat svým vlastním (Balcar, 1991; Harter, 2012). Již W. James toto členění označil 

za teoretické a uznával provázanost obou fenoménů. Ve svých pracích se však jednoznačně 

vzdává činného Já jako předmětu psychologického zkoumání. Mnozí autoři na něj 

navazující se již více zabývají společným vztahem obou aspektů. Domnívají se, že člověk 
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je schopen na sebe pohlížet jako na objekt podobně jako na ostatní předměty ze 

svého okolí (Kihlstrom a Cantor, 1984 in Říčan, 2010; Allport, 1961 in Blatný, 2010).  

 I přes zjednodušující podobu Jamesova modelu jsou jím představené poznatky 

dodnes považované za velmi přínosné a tvoří základní kameny teoretického i 

metodologického ukotvení. V rámci této práce se dle Jamese zaměřuji převážně na objekt 

duševní činnosti neboli sebepojetí, ačkoliv prolínající se vztah obou aspektů plně 

respektuji. 

 

2.2.2 Definování sebepojetí 

Na oblast sebepojetí je v různých teoriích a konceptech nahlíženo mnoha způsoby. 

Definování tohoto pojmu se odlišuje nejen samotným obsahem, ale i strukturou a 

komplexností (Leary, et al., 2010). Rozdíly lze spatřit i v samotném pojmosloví, které je 

autory používáno. Zahraniční terminologie překypuje množstvím pojmů vztahujících se 

k self (např: self-concept, self-image, self-esteem, self-representation, self-perception). 

To potvrzuje i bádání Learyho a Tangeyho, 2003 in Harter, 2012, kteří 

identifikovali 66 různých pojmů, které se nacházejí ve spojitosti s konstrukty self a ego. 

Takovouto terminologickou nejednotnost lze vysledovat i u českých autorů. Pojmy jako 

self, Já, sebeobraz, ego, identita, sebepercepce, sebesystém jsou odlišným způsobem 

vztahovány k samotnému sebepojetí. To je částečně způsobeno i vzniklým rozporem mezi 

anglickou terminologií a hledáním jejích českých ekvivalentů. 

 Marek Blatný, který se oblasti výzkumu sebepojetí v České republice již mnoho let 

věnuje, definuje sebepojetí jako „souhrn představ a soudů, které člověk o sobě chová“ 

(Blatný, 2010, s. 107). Jde o vyjádření, kolik znalostí jedinec o sobě má, co si o sobě myslí 

a jak se hodnotí (Vágnerová, 2010). 

 Specifičtěji zaměřená je definice Shavelsona, Hubnera a Stantona (1976 in 

Brinthaupt, et al., 1992), která vymezuje „sebepojetí jako percepci sebe samého. Tyto 

percepce jsou formovány skrze zkušenosti s prostředím a ovlivňovány bývají převážně 
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hodnocením významných druhých a jejich zpětnou vazbou“
5
. Zdůrazněna je v ní role 

sociálního aspektu při utváření sebepojetí. Významné je však toto vymezení zvláště 

z hlediska historického. Autoři Shavelson, Hubner a Stanton shrnuli ve své studii 

problémy, které se objevovaly ve výzkumu sebepojetí do roku 1976. Zjistili, že 

metodologické nedostatky jsou částečně způsobeny i nepřesným ukotvením pojmu. Tato 

definice byla následně vytvořena za účelem vymezit teoretické a metodologické pole 

sebepojetí pro současný výzkum (Brinthaupt, et al., 1992).  

Mnoho dalších autorů staví na obecném základu M. Blatného, který obohacují o 

různé aspekty, jako je například zdůraznění komplexity a integrující funkce sebepojetí 

(Smékal, 2002; Vágnerová, 2012b) či sociálního aspektu jako zmíněná definice 

Shavelsona, Hubnera a Stantona. V konečném výsledku je však u většiny autorů jádrem 

jejich definice výše uvedené vyjádření M. Blatného, které pro tuto práci představuje 

výchozí vymezení pojmu sebepojetí. 

  

2.2.3 Teoretické přístupy k sebepojetí 

Sebepojetí neboli jedincův pohled na sebe sama je zkoumán v rámci teorií mnohých 

psychologických směrů. Jejich přístupy k sebepojetí jsou specificky zaměřené dle 

výchozích axiomů a samy o sobě nedokáží objasnit problematiku sebepojetí komplexně. 

Vzájemně se však teorie jednotlivých směrů doplňují a jejich srovnání pomáhá vytvořit 

ucelenější představu. Pro tuto práci vybírám k porovnání ty směry a představitele, jejichž 

přístupy považuji za klíčové a směrodatné pro současný náhled na sebepojetí. 

 

2.2.3.1 Symboličtí interakcionisté 

 Symbolický interakcionismus přistupuje k sebepojetí jako k sociálnímu konstruktu, 

který je tvořen na základě interakcí s prostředím. Hlavními představiteli symbolických 

interakcionistů jsou C. D. Cooley a G. H. Mead, kteří svými teoriemi vysvětlují 

problematiku utváření sebepojetí (Blatný, 2010; Leary, et al., 2010). 

                                                 
5
 Jedná se o můj překlad. 
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 Cooleyho teorie zrcadlového Já (looking-glass self) funguje na principu vytváření 

pohledu na sebe sama na základě představy o názorech a postojů významných druhých. 

Zvnitřněním jejich mínění o sobě si vytváříme představu svého Já (Blatný, 2010; Harter, 

2012). Výsledky výzkumů potvrzují předpoklad, že lidé si konstruují sebeobraz na základě 

toho, co si o nich myslí ostatní. Zajímavé se mi však jeví, že výsledný náhled jedince na 

sebe je typicky pozitivnější než náhled druhých na něj (Felson, 1993; Shrauger & 

Schoeneman, 1979 in Leary, et al., 2010). To, že si jedinec vytvoří pozitivnější sebeobraz, 

než by na základě objektivních vodítek měl, považuji za jeden z obranných mechanismů, 

které chrání jeho ego. 

 Mead navázal na Cooleyho teorii, kterou pojímal převážně z hlediska sociálních 

interakcí probíhajících prostřednictvím jazyka. Jeho teorie zobecněného druhého 

(generealized other) poukazuje na vytváření pohledu na sebe samého při generalizaci 

postojů významných druhých (Nakonečný, 2009). Tím vzniká zobecněný druhý, který nám 

umožní odstup od konkrétních vztahů a interakcí při utváření sebepojetí, jež Helus (2007) 

nazývá zobecněným sebepojetím. To si vysvětluji jako druhou fázi ve vývoji sebepojetí, 

která se vyznačuje určitou nezávislostí jedince na názorech druhých a jejich zpětné vazbě 

při uvažování o sobě samém. Fáze této předcházející by byla popisem sebe samého 

v závislosti na vlastní interpretaci představ druhých o sobě samém. Považuji ji za 

ekvivalentní k teorii zrcadlového Já. 

 

2.2.3.2 Psychodynamická psychologie 

 Jedním z hlavních zlomů ve zkoumání sebepojetí bylo Freudovo vymezení ega. To 

se stalo základem psychodynamických teorií, které se vztahují k self neboli k utváření 

obrazu a postoji k sobě samému na základě interakcí, činností a konfliktů v dětství. Za 

přínosné považuji i psychoanalytické teorie obranných mechanismů, které slouží k udržení 

pozitivní představy o sobě samém (Plháková, 2006). 

Na problematiku sebepojetí je ve své teorii zaměřen H. Kohut, který se zabýval 

narcistickými poruchami osobnosti, jako důsledkem narušené koheze sebepojetí. Autor 

považuje self za subjektivní pojetí a prožívání sebe a své hodnoty. Sebepojetím se zabývá 
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z hlediska jeho utváření, které je ovlivněno životními zkušenostmi v dětství, především 

vztahem a chováním rodičů k dítěti. Rodiče (selfobjekty) poskytují dítěti vzor a podporu 

ambic a cílů (Crider a kol., 1989, s. 480 in Plháková, 2006). Při narušených vztazích mezi 

self a selfobjekty dochází k ohrožení koheze self jedince, což následně vede k dezintegraci. 

Ta je spojena s úzkostí, pocity méněcennosti a psychickými potížemi v dospělosti 

(Plháková, 2006). Zjednodušeně řečeno tato teorie zastává názor, že podoba jedincova 

sebepojetí je zcela závislá na rodičovském působení.  

 

2.2.3.3 Humanistická psychologie 

Humanistická psychologie na sebepojetí nahlíží z hlediska přirozených tendencí 

k osobnostnímu růstu. Vzhledem k cíli této práce bych ráda zmínila teorii C. R. Rogerse, 

která se zabývá sebepojetím (self) jako neustále se rozvíjející a vědomě dostupnou složkou 

osobnosti. Významným přínosem se stalo rozlišení self na reálné Já (to, jak sám sebe 

jedinec aktuálně vnímá) a ideální Já (znaky, jež by si jedinec v nejlepším případě přál mít). 

Velikost diskrepance mezi těmito aspekty je určující pro celkový vztah k sobě samému. 

Autor se dále zabývá rozdílem mezi přirozeným organismickým hodnocením a potřebou 

pozitivního ocenění Já. Ta se rozvíjí již od raného dětství v rámci výchovy. Vztah k sobě 

samému je následně určován tím, jak nás vnímají druzí, což může být v rozporu s našimi 

pravými pocity. Případný nesoulad se stává příčinou psychických obtíží v dospělosti 

(Prochaska, a další, 1999; Plháková, 2006). Stejně jako u Kohuta je i v rámci Rogersovy 

teorie podoba sebepojetí závislá na chování rodičů. Jejich bezpodmínečná akceptace vede 

k organismickému hodnocení, díky kterému může vzniknout přirozené sebepojetí. 

 

2.2.3.4 Sociálně-kognitivní psychologie 

 Tento teoretický přístup pracuje s jástvím jako s kognitivním systémem, jenž je 

ovlivňován kulturně sociálními faktory (Blatný, 2010). V rámci sociálně-kognitivního 

paradigmatu je sebepojetí „považováno za mentální reprezentaci Já uloženou v paměti jako 

znalostní (resp. kognitivní) struktura, která se utváří v procesu interakce jedince se 
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sociálním prostředím“ (Blatný, a další, 1993, s. 445). Jinými slovy je sebepojetí složitá, 

vnitřně organizovaná struktura, která se vytváří v závislosti na situačním kontextu a Já 

motivech.  

 

2.2.3.5 Srovnání teoretických přístupů 

Z výše nastíněných teorií je patrné, že k sebepojetí přistupují z různých úhlů 

pohledu. Pro každou teorii jsou stěžejní jeho jiné aspekty, a proto je odlišně 

charakterizováno i samotné self. Musíme si také uvědomit roli časového období, ve kterém 

teorie vznikaly. Řazení výše uvedených směrů je chronologické, od přelomu 20. století 

(Cooleyho zrcadlové Já) po přístup, rozvíjející se od 70. let 20. století (sociálně-kognitivní 

psychologie).  

Nyní se zaměřím na vybrané rozdíly i společné znaky přístupů. Kohut popisuje 

sebepojetí jako relativně stálý konstrukt, jehož vývoj je pod výhradním vlivem 

rodičovského působení. Autor ve své teorii opomíjí vliv vrozených dispozic na sebepojetí. 

Odlišným způsobem ke konstruktu self přistupuje Rogers, který na něj nahlíží jako na 

dynamickou, rozvíjející se charakteristiku, s vnitřní tendencí k růstu. Tato Rogersova 

vrozená tendence k růstu je mezi teoriemi ojedinělá. Nicméně charakteristiky jako 

dynamičnost a proměnlivost v závislosti na sociálních interakcích jsou obsažené u 

symbolických interakcionistů i v přístupu sociálně-kognitivním. Mezi uvedenými teoriemi 

můžeme najít i společný znak, který je navzájem pomyslně spojuje. Je to přesvědčení, že 

přístup jedince k sobě samému je ovlivňován jeho interakcemi se sociálním prostředím.  

 Tuto práci ukotvuji v sociálně-kognitivní psychologii, protože její pohled považuji 

za nejkomplexnější. Ucelenost náhledu na sebepojetí spatřuji i v tom, že směr zapracovává 

a rozvíjí výše uvedené i mnohé jiné teorie do své poznatkové struktury. Zaměřím-li se 

konkrétně, tak teorie symbolických interakcionistů je zasazena do náhledu na formování 

sebepojetí. Tam se setkáme i s Rogersovským a Kohutovým důrazem na rodičovské 

působení na sebeobraz jedince, ačkoliv sociálně-kognitivní psychologové nejsou tak úzce 

zaměřeni na vztah rodič – dítě a přisuzují vliv i dalším sociálním interakcím. Integritu 

sebepojetí obsaženou v teorii Kohuta i Rogerse nalezneme u sociálně-kognitivní 
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psychologie rozpracovanou pod Já motivy, konkrétně pod pojmem konzistence Já. 

V neposlední řadě zmiňuji rozpory mezi Rogersovským reálným a ideálním Já, které jsou 

vysvětleny a rozvíjeny v rámci struktury postojů (požadované, nežádoucí a negativní já).  

Dalšími výhodami sociálně-kognitivního přístupu je jeho aktuálnost, 

propracovanost teorie a praktická aplikovatelnost. Tato práce tedy nadále přistupuje 

k sebepojetí z hlediska sociálně-kognitivního paradigmatu. 

 

2.2.4 Současný pohled na sebepojetí 

V současnosti je na problematiku sebepojetí nahlíženo převážně z hlediska 

sociálně-kognitivního paradigmatu. K největšímu rozvoji ve výzkumu sebepojetí došlo v 

70. - 90. letech, kdy přestalo být považováno za globální náhled na sebe sama, který je 

neměnný v čase a v situacích. Naopak na něj začalo být nahlíženo jako na složitou, vnitřně 

organizovanou strukturu, jež se vytváří v rámci interakce s prostředím. Podoba sebepojetí 

je tedy ovlivňována nejen v rámci delších časových období, ale i samotným charakterem 

situace (Blatný, 2010). 

  

2.2.5 Struktura sebepojetí 

 Obtíže základního definování se promítají i do struktury sebepojetí. Ta je důležitá 

nejen pro teoretické vymezení, ale i pro metodologii výzkumu.  

 

2.2.5.1 Dimenzionální hierarchický model W. Jamese 

 Jedno z prvních rozdělení položil W. James, který sebepojetí vnímá jako 

hierarchické uspořádání materiálního, sociálního a duchovního já. Podstatou tohoto 

modelu je složka materiální, která zahrnuje tělo a vše, co jedinec považuje za své. Na jejím 

základě se rozvíjí sociální aspekt, založený na zpětné vazbě od významných druhých, na 

který navazuje duchovní složka, jež se vyznačuje stálostí osobnostních charakteristik 

(Greenwald, et al., 1984). 
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2.2.5.2 Multifacetový hierarchický model sebepojetí 

 Za další z průlomových modelů sebepojetí je možno označit komplexní strukturu 

Shevelsona, Hubnera a Stantona, jež předkládá koncept sebepojetí zaměřený na školní věk. 

Jedná se o hierarchicky rozčleněný model, kde na vrcholu stojí celkové sebepojetí, které je 

složeno ze dvou komponent - akademické a neakademické. Ty se dále člení na velké 

množství specificky zaměřených aspektů sebepojetí (Shavelson, et al., 1982). Akademická 

část zahrnuje výkony v jednotlivých školních oblastech, zatímco oblast neakademického 

sebepojetí je tvořena emocionálními stavy, sociálním prostředím a fyzickým atributem. 

Tato multifacetová a hierarchická povaha sebepojetí byla částečně empiricky ověřena 

Shavelsonem a Bolusem roku 1982. Autorům se však nepodařilo potvrdit předpoklad o 

změnách v sebepojetí, odvíjejících se od základny hierarchie směrem nahoru. Nedoloženou 

pozůstala i domněnka o zvyšující se stabilitě komponent sebepojetí směrem k vrcholu. 

 Podoba multifacetového modelu není všeobecně přijímaná, naopak je mnohými 

badateli kritizována. Ti se domnívají, že jednotlivé facety jsou tak silně ve spojitosti s 

celkovým sebepojetím, že nemohou být adekvátně rozlišeny (Coopersmith, 1967, Marx & 

Winne, 1978 in Brinthaupt, et al., 1992). 

 

2.2.5.3 Sebepojetí jako postoj k sobě samému 

  Autoři Greenwald, et al. (1984) a Blatný (2010) nahlíží na sebepojetí jako na postoj 

k sobě samému, jenž je složen ze tří aspektů: kognitivní, konativní a afektivní. Pro 

následné vymezení a empirickou část práce jsem vybrala toto pojetí pro jeho přehlednou 

strukturovanost ve srovnání s komplexním modelem Shavelsona, Hubnera a Stantona. 

Oproti Jamesovu modelu zas spatřuji výhodu v jasném definování sebehodnocení, kterému 

se při výzkumu věnuji. 

 

Kognitivní aspekt Já 

 Kognitivní stránka sebepojetí zahrnuje obsahovou a strukturální rovinu. Samotný 

obsah se vyznačuje postupným navyšováním poznatků o sobě samém v rámci interakce se 
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sociálním prostředím, což vede k vytváření stále přesnějšího obrazu Já (Blatný, 2010). 

V raném dětství jsou to převážně interakce dítěte s primární pečující osobou (obvykle 

s matkou) a s dalšími rodinnými členy, které mají vliv na získávání informací o sobě 

samém a vytváření pozitivního sebeobrazu dítěte. Konkrétně se jedná například o 

komentování chování dítěte, jeho napodobování a oslovování.  

Tyto typy interakcí bývají u dětí umístěných v ústavní výchově omezeny, a pokud 

se vyskytují, tak mají odlišný charakter. Vychovatel k dítěti přistupuje bez výraznější 

citové zaangažovanosti, interakce tedy nesou nižší míru vzájemnosti, než kterou je možno 

pozorovat ve funkčních rodinách (Vágnerová, 2012a). 

Jedním z dalších důležitých znaků kognitivního aspektu je princip význačnosti, ve kterém 

jsou pro vývoj sebepojetí důležité ty aspekty Já, které jedince odlišují od ostatních. Ty jsou 

tvořeny na základě osobních přesvědčení nebo dle očekávání ze strany okolí. Princip 

význačnosti byl potvrzen mnohými studiemi, které se týkaly sebepojetí u specifických 

skupin populace (Greenwald, et al., 1984). Domnívám se, že u dětí z ústavní výchovy by 

jedním z odlišujících se znaků mohlo být právě vyrůstání v dětském domově. Tato sociální 

zkušenost je společností i dítětem samotným považována za tak výraznou, že sama o sobě 

bude mít velký vliv na utváření jeho sebepojetí.  

Rovina struktury je založena na modelech (např. Já jako schéma, Já jako prototyp), 

které organizují znalosti o sobě samém dle různých kritérií a vazeb k Já. Tyto reprezentace 

Já jsou uspořádány podle jejich důležitosti, čemuž následně podléhá zpracování dalších 

informací o sobě samém. Podstatné je, aby centrální reprezentace Já nebyly negativní, což 

by mohlo vést k poklesu sebeúcty či ke snaze o změnu sebepojetí (Blatný, 2010). 

 Sebepojetí neobsahuje jen aktuální (reálné) Já, ale i další možná Já, což jsou 

tužebné, snové, ale i obávané představy o sobě samém v budoucnosti. Nejvýznamnějším z 

nich je ideální a požadované Já (obsahující atributy, které bych měl mít). Srovnávání 

těchto Já vede k diskrepanci, která může mít za následek vznik negativních emocí, někdy 

dokonce i psychických poruch (Strauman, et al., 1991).  

 Jak již bylo nastíněno, sebepojetí je tvořeno různými znaky Já, kterými se jedinec 

definuje (cíle, role, hodnoty). Zdravé a stabilní sebepojetí se vyznačuje bohatostí těchto 
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aspektů, které jsou symetricky rozloženy do mnoha různých míst dle zájmu a důležitosti. 

To pomáhá zachovat stabilitu v zátěžových situacích, kdy je nějaká část sebepojetí 

ohrožena (Blatný, 2010). Bohatost aspektů Já zde působí jako ochrana před výkyvy ve 

vnímání své hodnoty. Naopak u jedinců s nízkou mírou komplexity Já jsou emoční reakce 

na aktuální události intenzivnější. Děti z dětského domova postrádají některé aspekty 

spojené s rodinou, což z hlediska udržování stability sebepojetí považuji za rizikové. 

 

Afektivní aspekt Já 

Podstatnou částí sebepojetí je i emoční vztah k sobě samému, kterému je 

přisuzován globální a relativně stabilní charakter. Za mentální reprezentaci tohoto vztahu k 

sobě je považováno sebehodnocení. Blatný (2010) popisuje různé přístupy k 

sebehodnocení, které je některými autory vnímáno jako synonymní pojem k sebepojetí 

(např. Shavelson, Hubner, Stanton, 1976 in Blatný, 2010) a dalšími zas bráno za odlišný 

konstrukt, konkrétně za část sebepojetí (např. Markus a Wurf, 1987 in Blatný, 2010). V 

této práci budeme dle Markuse, Wurfa, Blatného a jiných autorů přistupovat k 

sebehodnocení jako k významnému aspektu sebepojetí.  

 Sebehodnocení je výsledkem sociálního srovnávání a sebeposuzování. Bývá 

rozvíjeno v interakci s okolím, a to převážně s významnými druhými. Výzkumy ukazují, že 

až do období rané adolescence mají největší vliv na úroveň sebehodnocení rodiče (Blatný, 

a další, 1999). Otázkou je, jak je to u dětí z dětského domova, které se s rodiči nevídají 

nebo jsou s nimi v kontaktu jen v omezené míře. Nepodařilo se mi objevit žádný výzkum, 

který by sledoval zdroje sebehodnocení u dětí z ústavní výchovy do období rané 

adolescence.  

 Vágnerová (2012a) však podotýká, že děti v náhradní rodinné péči mnohdy v rámci 

zachování pozitivního sebeobrazu idealizují svoji biologickou rodinu. Toto idealizování 

bylo prokázáno i ve výzkumu v rámci disertační práce „Mentální prezentace rodiče u dětí 

umístěných v ústavní výchově“ (Myšková, 2014). Je tedy možné, že idealizovaná představa 

rodiče má významný vliv na sebehodnocení dítěte i přes jejich častou absenci v reálném 
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životě. V empirické části práce se rodiči a jejich vlivem na sebepojetí dítěte zabývám 

podrobněji. 

 V rámci teorie diskrepance dle Higginse se rozpor mezi aktuálním Já a ideálním Já 

projevuje negativními názory na sebe samého a prožíváním emocí jako selhání či zklamání 

(Blatný, 2010). Zajímavé je, že výsledky výzkumu Blatného, Osecké, Hrdličky (1999) 

prokázaly vliv těchto diskrepancí na úroveň sebehodnocení pouze u lidí introvertních. 

Extraverti měli podobnou velikost diskrepancí, avšak bez jejich prokazatelného působení 

na sebehodnocení.  

Důležitým a velmi medializovaným znakem sebehodnocení je jeho výška. Dle 

Manning (2007) na ni společnost často klade silný důraz a přičítá ji větší moc než ve 

skutečnosti má. Vysoké sebehodnocení nemusí být zárukou pro kvalitnější vztahovou 

strukturu či predikcí úspěchu. Některé studie již nepotvrzují ani všeobecně uznávaný 

názor, že nízké sebehodnocení bývá příčinou agresivního chování nebo důvodem inklinace 

k návykovým látkám. Oproti tomu však stojí pocit štěstí, který roste v souvislosti se 

vzrůstajícím sebevědomím (Baumeister, et al., 2003). Blatný (2010) dodává, že důležitější 

než dimenze nízkého či vysokého sebehodnocení se v nynějších výzkumech jeví jeho míra 

stability v závislosti na aktuálních situacích. Ta se u dítěte rozvíjí na základě působení 

sociálního prostředí, jako je výchovný styl v rodině či stresující životní události. Novější 

studie ukazují, že nepřiměřený výchovný styl (kontrolní, manipulativní) může vést ke 

křehkému a nestabilnímu sebehodnocení, které je závislé na hodnocení a lásce od druhých 

lidí (např. Butler, Hokanson, & Flynn, 1994; Kernis, Brown, & Brody, 2000 in Kernis, 

2005). Japonský výzkum zaměřený na sebehodnocení u adolescentních dvojčat poukázal 

na významný vliv genetiky na stabilitu vztahu k sobě (Kamakura, et al., 2007). 

 Na závěr bych ráda zmínila W. Jamese a jeho náhled na sebehodnocení jako na 

diskrepanci mezi úspěchem a aspiracemi. Vyjádřeno jinými slovy, sebehodnocení se mění 

v závislosti na individuálně přisuzované významnosti úspěchu v dané oblasti (Leary, et al., 

2010). To je jedním z klíčů pro porozumění neobvyklým prožitkům lidí na úspěch či 

selhání.  
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Konativní aspekt Já 

 V konativním aspektu já neboli v seberegulaci hraje důležitou roli náhled na sebe 

sama, který se postupně stává hlavním regulátorem lidského chování. Z hlediska náhledu 

na seberegulaci je významný kontrolní model seberegulace autorů Carvera a Scheiera. Ten 

je založen na souladu mezi nastavenými hodnotami jedince a jejich dodržováním. Sama 

seberegulace se uplatňuje ve vztahu k jeho vlastním standardům, přáním, postojům, anebo 

ke společnosti a jejím standardům a mezilidským interakcím. Někteří lidé mohou více 

podléhat svému nastavení, jiní zas společenským pravidlům a reakcím okolí (Blatný, 

2010). 

 Z hlediska sociálně-kognitivní psychologie je významné pojetí A. Bandury, které 

zdůrazňuje aktivitu jedince při sestavování osobnostních standardů. Důležitými částmi jsou 

tři subfunkce: sebemonitorování svého chování, jeho determinant a efektu, sebehodnocení 

ve vztahu k osobnostním standardům a reakcím okolí a emoční reakce na své chování 

(Bandura, 1991). Vzhledem k účelu této práce nepovažuji za nezbytné tento sociálně-

kognitivní model více rozvádět.  

 

2.2.6 Vztah identity k sebepojetí 

 Ačkoliv se tato práce zabývá převážně konstruktem sebepojetí, považovala bych za 

neúplné zde zcela opomenout problematiku identity a jejího vztahu k sebepojetí.  

 Mnozí autoři se v rámci sebepojetí zmiňují o identitě, přičemž však jejich vzájemný 

vztah a odlišnosti jsou nejasné, v literatuře sporadicky objasněné. To je pravděpodobně 

důsledkem již výše zmíněné problematiky nejednotného užití pojmosloví. Konstrukt 

identity v této práci bude podléhat hlavně teoretickému vymezení P. Macka, který se 

specializuje na identitu v období adolescence. 

 Identitu lze vymezit jako „prožívání a uvědomování si sebe samého, své 

jedinečnosti i odlišnosti od ostatních“ (Hartl, a další, 2010, s. 212). Toto pojetí bývá dle 

různých paradigmat psychologických odvětví obohacováno o další aspekty. Například 

sociální vývojová psychologie do rámce identity zařazuje i pocit zakotvenosti v 
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konkrétním prostředí (Macek, a další, 1999). B. D. Tatum (2000) k sociálnímu faktoru 

přidává ještě aspekt politický, historický a rodinný. Významnou dimenzí je i genderová 

identita. 

 Identita je tedy mnohovrstevný útvar, který v sobě zahrnuje velké množství 

aspektů. Nejčastěji se však mluví o osobní a sociální stránce identity. Osobní aspekt se 

týká uvědomované jedinečnosti a totožnosti, zatímco sociální stránka se vyvíjí ve vztahu k 

druhým a skupinám, ke kterým patříme (Stets, et al., 2000; Macek, 2004). Vzhledem k 

tématu práce považuji za důležité zmínit tyto dva aspekty v rámci období časné 

adolescence, ve kterém dochází k jejich přechodnému oddělení. Osobní identita je 

posilována především v rámci původní rodiny, zatímco sociální identita se rozvíjí v 

kontextu vrstevnických vztahů a uspokojuje potřebu někam patřit. V dalších etapách 

dospívání se tyto dva aspekty zase sbližují (Macek, 2004). Obecně však v literatuře 

nepanuje shoda nad otázkou, do jaké míry je možné sociální a osobní identitu studovat 

odděleně. Stets a Burke (2000) se ve článku „Identity Theory and Social Identity Theory“ 

zabývají touto otázkou a sami se přiklánějí k názoru, že sociální a osobní identita má více 

společných než odlišných znaků. Předpokládají, že propojením těchto aspektů by bylo 

možné vytvořit integrovaný model identity. 

 Jednoznačně od sebe nelze odlišit ani identitu a sebepojetí, jelikož se jedná spíše o 

jiný úhel pohledu na problematiku jáství. U sebepojetí je kladen akcent na strukturování 

vědomostí o sobě samém a prožívání emočního vztahu k sobě. Oproti tomu identita je 

náhledem na jedinečnost osobnostních vlastností a charakteristik a prožitkem vlastní 

kontinuity v čase (Macek, 2008). Časovou kontinuitu však v této práci pojímám spíše jako 

jejich společný znak. V rámci sebepojetí ji nalézám obsaženou v jeho kognitivním aspektu, 

konkrétně ve stále narůstajícím obsahu informací o sobě samém, které při vzájemném 

souladu potvrzují pocit stability i kontinuity. V identitě ji spatřuji v samotném 

uvědomování si své totožnosti. 

Identita bývá spojena s věkem adolescence, ve kterém dochází ke kritickému 

období jejího hledání. To je podmíněno vlivem kognitivních, sociálních a tělesných změn a 

vzrůstající potřebou vlastní sebereflexe. Hlavní vytvořenou koncepci vývoje identity sepsal 

E. Erikson, jenž se zaměřil právě na období adolescence, ve kterém předpokládal její 
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největší rozvoj. Konec adolescence pak považoval za uzavření vývoje identity, která v 

dalších obdobích nebývá výrazněji měněna. Novější studie však ukázaly, že její vývoj 

probíhá celoživotně, a že konec adolescence není spojen s konečnou, nadále již 

neproměnlivou identitou (Sokol, 2009). 

Při budování identity bývá kladen důraz na vědomí časové kontinuity. Ta je tvořena 

minulostí, přítomným prožíváním i očekáváním budoucnosti (Vágnerová, 2012b). Toto 

propojení je umožněno stabilními znaky osobnosti, jako je jméno, etnicita, tělesná a 

rodinná identita atd. Při vytváření identity u dětí z dětských domovů je proto důležité 

podporovat jejich etnicitu, například pomocí seznamování s tradicemi a zvyky daného 

národa. Vzhledem k vlivu časové kontinuity na utváření identity je zas přínosné nevyhýbat 

se tématům, jako je biologická rodina, minulost, ale naopak podporovat uchování 

vzpomínek pomocí hraček a fotek z původní rodiny (Matějček, 2006). I to však s sebou 

přináší rizika, například ve formě sníženého sebehodnocení dítěte jako důsledku 

připomínání jeho odmítnutí vlastní rodinou. Riziko spatřuji i v možném identifikování se 

s rodinou a napodobování jejích vzorců chování, které jsou společností považovány za 

nežádoucí. 

  

2.2.7 Genetické a osobnostní dispozice 

V rámci této práce se neplánuji podrobněji zabývat dispozicemi, mentálními a 

osobnostními charakteristikami a jejich vlivem na sebepojetí. Považuji však za nezbytné 

alespoň nastínit jejich možný význam na utváření vlastního Já. 

Dle Vágnerové (2012a) je pravděpodobné, že lidé, kteří selhávají v roli rodičovství, 

mívají méně výhodné genetické dispozice, které mohou předat svým dětem. Jejich vliv je 

viditelný především v intelektových schopnostech, v odlišné míře dráždivosti, agresivity a 

schopnosti adaptace. Tyto dispozice ovlivňují kromě jiného i jedincův sebeobraz. 

 V literatuře jsou dobře popsané odlišnosti v sebepojetí na základě jedincova 

intelektu. Ty jsou pozorovatelné nejen při kognitivně snížených schopnostech, ale i v rámci 

intelektového nadání. Samotná míra rozumových schopností se projevuje ve všech 

aspektech sebepojetí, tj. v kognitivním, emočním i konativním. Konkrétní rozdíly jsou 
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pozorovatelné například v propracovanosti poznatků o sobě samém, v sugestibilitě náhledu 

na sebe samého, v míře sebekritičnosti a ve výši sebehodnocení (Langer, 1996; Hříbková, 

2009). 

 Vliv na sebepojetí je prokazatelný i u osobnostních rysů, jako je introverze, 

extraverze či dalších temperamentových typů. Například studie Blatného a Sejbalové 

(1999) prokázala, že u osobnostních rysů introverze a extraverze jsou rozdíly ve struktuře 

sebepojetí. V této práci bohužel není prostor na podrobnější analýzu sebepojetí z hlediska 

schopností a osobnostních dispozic, ačkoliv jejich vliv na povahu tohoto fenoménu plně 

respektuji. 

 

2.2.8 Vývoj sebepojetí 

 Symboličtí interakcionisté se svým východiskem o utváření sebepojetí na základě 

interakcí se sociálním prostředím postavili základy vývoje sebepojetí. To, že se člověk 

nerodí s vědomím vlastního Já, nýbrž se k němu pomocí sociální zkušenosti dopracovává, 

je všeobecně uznávaným předpokladem (Helus, 2007; Vágnerová, 2010; Harter, 2012). 

 Balcar (1991) se domnívá, že nejdůležitějšími zdroji ve vývoji a proměnách 

sebepojetí jsou rodinné prostředí, sociální stereotypy a nové zkušenosti. Pro účel této práce 

bych tyto tři faktory rozšířila o oblast speciálně vymezenou pro významné druhé osoby, 

které nejsou součástí rodinného prostředí, ale přesto se stávají velmi důležité v pozdějších 

stádiích vývoje. Hlavním účelem tohoto rozšíření je předpoklad, že pro empirickou část 

práce bude tento faktor neméně významný.  

 Autoři jako Shavelson a Bolus (1982) a Bowlby (2010) upozorňují na oblast 

významných druhých, kteří nejsou součástí rodinného systému, ačkoliv se ve svých 

pracích nezabývají vymezením hlavních zdrojů působících na utváření sebepojetí. 

 Dříve se předpokládalo, že sebepojetí je konstrukt konzistentní, který s postupem 

času a s přibýváním nových zkušeností zůstává převážně neměnný. Současný pohled však 

počítá s jeho postupným rozvojem a proměnami závislými na vnitřních i vnějších 

podmínkách (Blatný, 2010; Vágnerová, 2010).  



31 

 

 Je však velmi důležité, aby jeho základy byly postaveny stabilně a mohly se stát 

podkladem na nabalující se zkušenosti a znalosti. To je důvodem pro následovné 

zreflektování kompletního vývoje sebepojetí a jeho možných rizik do adolescentního věku. 

 

2.2.8.1 Kojenecké období 

 Rodinné prostředí, zejména postoj a chování matky, působí na vývoj sebepojetí 

dítěte již od raného dětství. Její kladný vztah přispívá k pozitivnímu utváření sebepojetí 

dítěte a naproti tomu chladný přístup zas vede ke vzniku negativního sebeobrazu (Bowlby, 

1969, 1973, 1980 in Cassidy, 1988; Matějček, 2006). T. Verny předpokládá, že se tento 

příčinný vztah může projevit již v prenatálním období (Kohoutek, 2000).  

Vliv primární pečující osoby na sebepojetí dítěte se však nevztahuje jen na vazby 

v biologických rodinách, což dokazuje mnoho výzkumů zabývajících se náhradní rodinnou 

péčí. Jako příklad zde uvádím longitudinální studii J. P. Ackermana a M. Dozier z roku 

2005, která se zabývala vlivem působení matky – pěstounky na sebepojetí dítěte. Na 

základě rozhovoru byl zkoumán vztah a emoční angažovanost matky - pěstounky ke 

svěřenému dítěti kojeneckého věku. U těchto dětí se poté ve věku šesti let zjišťovalo jejich 

sebepojetí. Výzkum potvrdil předpoklad, že vztah matky – pěstounky k dítěti kojeneckého 

věku má významný vliv na jeho výši budoucího sebehodnocení. 

 První sledovatelné projevy sebeuvědomění jsou zaznamenány u půlročních dětí, u 

nichž dochází hlavně k tělesnému odlišení sebe sama od zbytku světa. Winnicott (1964 in 

Vágnerová, 2012b) upozorňuje, že k vymezení hranic sebe sama nedochází v jednom 

určitém momentu, ale jedná se o dlouhodobější proces, při kterém dítě dochází k mnoha 

nepřesným interpretacím, jako je například považování oblíbené hračky za součást 

sebepojetí.  

 Osobnostní vývoj je v kojeneckém období podporován převážně interakcí s rodiči, 

kteří k dítěti mluví, komentují jeho chování a oslovují ho jménem. V nezdravých 

rodinných podmínkách či v ústavních zařízeních nastává riziko nedostatečné stimulace a 

nevytvoření dyády mezi dítětem a primární pečující osobou. To má negativní vliv na 

vnímání světa jako srozumitelného a bezpečného místa. Namísto toho dochází u dítěte k 
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rozvoji celkové nejistoty a problémovému porozumění svým pocitům. Absence 

základního, zdravě závislého vztahu mu navíc dává pocit, že není pro nikoho významné, 

což při dlouhotrvajícím trvání může ovlivnit celé jeho sebepojetí (Bowlby, 2010; 

Vágnerová, 2012a).  

 

2.2.8.2 Batolecí období 

 V batolecím věku dochází k vytvoření obrazu sebe sama, jenž je však založen na 

dílčích, často i nepřesných představách. Ty jsou mnohdy nerealisticky pozitivní, jelikož 

dítě nerozlišuje mezi tím, jaké by být chtělo a jaké je, tedy dle Rogerse mezi ideálním a 

reálným já. Dětské sebepojetí je tvořeno aktivitou, snahou o sebeprosazení a bývá tedy ve 

velké míře závislé na tom, co je schopné dokázat, vytvořit (Vágnerová, 2012a). Pro 

vytváření přesnější představy o sobě samém je důležitý rozvoj řeči, na který jako na 

prostředek symbolického vyjádření kladli důraz již autoři G. H. Mead a C. H. Cooley 

(Blatný, 2010).  

 Dle W. Jamesova schématu dvou aspektů Já je již dítě v tomto období schopno 

uvažovat o sobě jako o subjektu či objektu, což se stává základem užívání osobního 

zájmena já (Vágnerová, 2012b). S užíváním já a tedy i s utvářením sebepojetí mají často 

problém děti, kterým chyběla odezva významného druhého na jejich slovní projev. Ta se 

zdá být důležitá i při vývoji dětského porozumění emocím. Chybějící mateřská naladěnost 

při interpretaci emocí a následném doprovázení dítěte při jejich prožívání může vyústit v 

problémovou orientaci dítěte ve svých pocitech (Vágnerová, 2012a). Rizika spatřuji v 

možných komplikacích při vývoji afektivní stránky sebepojetí - sebehodnocení, která hrozí 

převážně dětem z ústavní výchovy a z dysfunkčních rodin.  

 Pro vývoj sebepojetí a pocitu bezpečné orientace ve světě je neméně významný i 

pocit přináležitosti k někomu důležitému. Dítě vyrůstající v rodině již začíná rozumět 

vztahům mezi blízkými lidmi a svému místu v rodinném vztahovém systému. Rodina a 

konkrétní místo žití (domov) se stává součástí jeho sebepojetí. Rodičové popisující zážitky, 

zkušenosti a vracející se k minulým událostem poskytují dítěti pocit životní kontinuity a 

množství informací, které mu pomohou vytvořit komplexní obraz o sobě samém.  
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 Děti, které nemají možnost vytvořit si k žádnému vychovateli pevné pouto, jsou o 

tento pocit životní kontinuity ochuzeny. Mnohdy nemají nikoho, kdo by jim připomínal 

zážitky, zkušenosti, a tím jim pomohl utvořit a uchopit jejich minulost. (Kohoutek, 2000; 

Matějček, 2006; Vágnerová, 2012a).  

 Na zmíněná rizika kojeneckého a batolecího věku (nevytvoření emočně 

významného vztahu, nedostatečná stimulace, ochuzené vnímání životní kontinuity) bych 

ráda navázala Z. Matějčkem a jeho výzkumem z roku 1974, v němž formuluje zásady pro 

zlepšení celkového vývoje dětí z dětských domovů do tří let. Jako zásadní a i po 40 letech 

stále aktuální doporučení pro utváření kladného sebepojetí považuji jeho požadavek o 

zachování a respektování vzniklé dyády mezi dítětem a vychovatelem, a tedy vyvarováním 

se zbytečnému přesunu dítěte do jiných zařízení (Matějček, 2006). 

 

2.2.8.3 Předškolní období 

 I v předškolním věku bývá obvyklý nerealisticky pozitivní pohled na sebe sama, 

který je založen na aktuální situaci, bez zohledňování její relativity. Dítě by již mělo být 

schopno uvažovat nejen o svých pocitech, ale částečně i o prožívání druhých. To však 

může být problematické pro děti z dětských domovů nebo z dysfunkčních rodin, které v 

dřívějších obdobích nebyly v porozumění svých emocí podporovány blízkými lidmi 

(Vágnerová, 2012a). Tento předpoklad potvrdil řecký výzkum adoptovaných předškolních 

dětí, které měly větší problémy v porozumění emocím oproti vrstevníkům z biologických 

rodin (Vorria, et al., 2006).  

 Rodiče tvoří významnou část sebepojetí, neboť poskytují dítěti pocit životní jistoty, 

působí na jeho sebehodnocení a jsou hlavní součástí jeho života. Dítě žijící v dětském 

domově je o tyto vazby ochuzeno, což mu brání v odpovědi na otázky, kdo je a ke komu 

patří.  

 Dalším důležitým aspektem sebepojetí je vlastnictví osobních věcí, jako je 

například oblíbená hračka či mistička. Schopnost podělit se o ni a vzdát se jí pro potřeby 

druhých se vyvíjí kolem 5. Roku (pokud však potřeba něco vlastnit byla dostatečně 

saturována). U dítěte z dětského domova problematika dělení se s druhými často přetrvává, 
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neboť nemělo možnost projít si adekvátní zkušeností s vlastněním něčeho opravdu svého, 

ať už se to týká osobních věcí či blízkých lidí. To posléze může vést až k bezohlednému 

postoji k okolí, jelikož v něm jedinci nic nepatří a k následovnému přijetí nízkého 

sebehodnocení (Vágnerová, 2012a). 

 Jiné, neméně vážné riziko hrozí dítěti, které je v tomto věku odebráno ze své 

původní rodiny. Často s výraznou změnou prostředí dochází k dezorientaci ve světě i v 

sobě, což dítěti bere pocit základní jistoty. Důsledkem je, že se dítě mnohdy až zarputile 

drží již vybudované představy o sobě a původní rodině. Autorka ve spojitosti s náhradní 

rodinnou péčí upozorňuje, že v případě negativního sebeobrazu je důležité zahájit postupné 

budování nového sebepojetí, při kterém dochází k vyhasínání neadekvátních představ 

dítěte, a naopak k podpoře jeho pozitivního smýšlení o sobě samém (Vágnerová, 2012a). 

Je otázkou, jak by tato časově náročná individuální péče mohla být uskutečněna v rámci 

dětských domovů. 

 

2.2.8.4 Mladší školní věk  

 Mladší školní věk je charakteristický postupným osamostatňováním a 

začleňováním dítěte do společnosti. Význam rodiny však neklesá, nadále slouží jako zdroj 

jistoty a bezpodmínečné akceptace. Rodinné zážitky, rituály i vzájemné vztahy jsou 

důležitou součástí dětského sebepojetí. Jejich hodnota je pro děti z dětských domovů 

mnohdy těžko uchopitelná, neboť se jim této zkušenosti nedostalo.  

 Rodiče bývají vnímány jako vzory, ke kterým dítě vzhlíží a touží se přiblížit. Jejich 

nároky a hodnocení se významnou měrou podílí na pocitech méněcennosti nebo naopak na 

vytvoření sebedůvěry a kladného sebehodnocení (Vágnerová, 2012a). 

 To se mnohdy dává do souvislosti s úspěchem ve škole i celkově v životě, ačkoliv 

dodnes není jasné, jak tomu doopravdy je. Ve výsledcích výzkumu Shavelsona a Boluse 

(1982) vyšlo, že kladné sebehodnocení je příčinou akademického úspěchu. Sami autoři 

však upozorňují na orientační povahu svých výsledků a také na pluralitu názorů ohledně 

příčinnosti sebehodnocení a úspěchu. Tu zde dokládám článkem Baumeistera a jeho 
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kolegů (2003), kteří ji odmítají a naopak podotýkají, že úspěch může být slabým 

prediktorem růstu sebehodnocení.  

 Pro nedostatečnou kognitivní zralost se i školní děti stále drží celkově kladného 

sebehodnocení a disponují omezenou schopností objektivní sebekritiky a propojení 

získaných informací o sobě samém z různých zdrojů (Harter, 1999 in Manning, 2007). Dle 

Vágnerové (2012a) však již dochází ke srovnávání svého výkonu s druhými, což dává 

dítěti přesnější představu o jeho schopnostech a budoucím očekávání úspěchu či selhání. 

Autoři Robins a Trzesniewski (2005) dokonce uvádějí, že již v tomto období nastává 

pokles sebehodnocení pod vlivem zpětné vazby a sociálního srovnávání. Různí autoři se 

tedy liší očekávaným poklesem sebehodnocení v rámci věku. 

 Celkově je však dobrý výkon považován za velmi důležitý pro pocity sebeúcty, 

sebedůvěry a celkový vztah ke škole. Děti žijící v dysfunkčním rodinném prostředí nebo 

v dětských domovech mají mnohdy problémy při zvládání školních požadavků, což se s 

pocity méněcennosti promítá i do jejich sebepojetí. Může to být důsledkem nedostatečné 

připravenosti při vstupu do školy nebo chyběním někoho významného, komu by na 

prospěchu dítěte záleželo, a to se samo o sobě stalo motivací pro dítě (Vágnerová, 2012a).  

 Otázkou je, zdali špatný školní výkon vede vždy k pocitům méněcennosti? Dle W. 

Jamesova předpokladu není sebehodnocení ovlivňováno neúspěchem v oblasti, pro kterou 

nemáme vytvořené aspirace (Leary, et al., 2010). Aplikuji-li toto vyjádření na školní 

prostředí, docházím k závěru, že selhání ve školní oblasti nevede nutně k narušení 

sebehodnocení. 

 Sebepojetí je ovlivňováno nejen rodinným prostředím, výkonem ve škole, ale i 

vrstevníky. Kontakt s nimi nabízí dítěti mnoho informací o druhých, ale i o sobě samém. 

Jedinec získává bezprostřední zpětnou vazbu na své chování, je hodnocen podle svých 

sociálních kompetencí. Ty bývají u dětí z ústavních zařízení mnohdy nedostatečně 

rozvinuty a přináší těžkosti do kontaktu s vrstevníky. Může jít o chybné interpretování 

situace, chování druhých či jejich emocí, což má za následek neadekvátní typ reakce. 

Ostatní děti takovéto chování budou pravděpodobněji interpretovat jako bezohledné a 

zákeřné, než aby v něm viděly objektivní sociální handicap. 
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 Mnohdy i samotné stigma, že se jedná o dítě z dětského domova, přispěje k jeho 

odmítání, což přináší rizika ve vytváření si dobrého postavení mezi vrstevníky, kteří se v 

tomto období stávají pro sebehodnocení podobně důležití jako dospělé autority 

(Vágnerová, 2012a). 

 

2.2.8.5 Adolescence 

 Věk adolescence je pro tuto práci stěžejní, což je důvodem k podrobnějšímu 

rozepsání tohoto časového období ve vztahu k problematice sebepojetí. Zajímám se zvláště 

o věk 11-12 let, který stojí na počátku období adolescence. Tento věk jsem si zvolila pro 

jeho neprobádanost ve vztahu k sebepojetí. Jde o přechodové období mezi mladším 

školním věkem a adolescencí, tedy o jakýsi počátek obratu jedince z okolního světa na 

sebe samého. 

 V rámci sebepojetí není toto úzce vymezené období odbornou literaturou 

reflektováno. Považuji za pravděpodobné, že některé jeho charakteristiky budou souviset 

se sebepojetím mladšího školního věku, a pouze některé budou odpovídat níže 

představenému adolescentnímu sebepojetí. Výsledky realizovaného výzkumu by měly 

přinést jasnější odpověď. 

 

Vztah Já k vrstevníkům 

 Do popředí sebepojetí se dostávají vztahy s vrstevníky a zaujímající status ve 

skupině, který lze označit za poměrně trvalý a nesnadno měnitelný. Dochází k rozvoji 

pevnějších mezilidských vztahů, které slouží jako zdroj sebepoznání a vylepšování 

sociálních kompetencí (Macek, 2004; Vágnerová, 2012a).  

 Vztahy s vrstevníky vedou také k sociálnímu srovnávání, a tedy k uvědomování si 

vzájemných podobností a odlišností. Stejné životní zkušenosti, věk, zájmy a vzdělání jsou 

charakteristické pro vznik přátelství dětí tohoto věku. Podobnost sama o sobě napomáhá 

vytvořit důvěru, intimitu, akceptaci a porozumění, které u přátel adolescenti hledají 

(Coleman, et al., 1999). 
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 Vztahy mezi vrstevníky jsou ovlivněny genderovými rolemi, tedy kvalita vztahů je 

odlišná v závislosti na pohlaví. Studie, zabývající se genderem a jeho vlivem na 

vrstevnické vztahy prokázala, že dívky ve vztazích hledají větší míru intimity, která se 

zračí v potřebě sdílení, vyjadřování emocí a v duševní podpoře. Oproti tomu chlapci nejsou 

tak silně emočně zaangažováni a jejich přátelství je založené především na společných 

zájmech (Rose, et al., 2006). 

 Vrstevníci, převážně ti oblíbení, se se svým hodnocením stávají důležitými pro růst 

nebo pokles jedincova sebehodnocení (Sander, et al., 2010). Prestiž a kladné hodnocení 

druhých je možné získat v rámci příslušnosti ke skupinové identitě. Adolescentovi pomáhá 

sdílená identita zvýšit sebevědomí, které v tomto období podléhá značnému poklesu 

(Vágnerová, 2012a). Tento pokles sebevědomí je signalizací adaptace na snížení celkově 

kladného sebepojetí v dětství, k němuž dochází v období přestupu na druhý stupeň 

základní školy, tedy v období časné adolescence. Úroveň sebehodnocení se v následujících 

fázích adolescence zas zvyšuje (Harter, 1999 in Manning, 2007).  

 To nepotvrzují výsledky slovenského výzkumu Schraggeové a Časnochové (2013), 

ve kterém byl zjištěn největší pokles dívčího sebehodnocení až v rámci střední 

adolescence. Oproti tomu sebehodnocení chlapců stejného věku mělo rostoucí tendenci, 

což zde bylo vysvětleno možností odlišného přijetí sekundárních pohlavních znaků. 

Problematické přijetí pohlavního dospívání u dívek, které je spjato s negativními pocity a s 

příbytkem omezení (bolesti při menstruaci, růst hmotnosti), reflektuje i Macek (2004). 

Vzhledem k sebehodnocení však nejde jen o míru maskulinních či femininních 

znaků, ale spíše o jejich hodnocení z hlediska sociálního významu. Dívky jsou v této 

oblasti znevýhodněny zvláště kvůli panujícím společenským stereotypům, které kladou 

větší důraz na krásu žen, zatímco u mužů není jejich zevnějšek pro dosažení sociální 

prestiže tak důležitý. Dívčí sebehodnocení se tedy ve značné míře odvíjí od jejich 

atraktivity pro chlapce (Macek, 2012; Vágnerová, 2012b). 

 V mnoha studiích ohledně vlivu věku a pohlaví na sebehodnocení v adolescenci 

vycházejí nejednotné výsledky. Ve většině z nich bylo prokázáno nižší sebehodnocení u 

dívek než u chlapců (Blatný, 1994; Bachman, et al., 2011). Je však možno nalézt i takové 

výzkumy, kdy nedošlo k zaznamenání mezi-pohlavních rozdílů (Ponsoda, et al., 2008).  
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 I přes nejednotné výsledky studií, které mohou spočívat v použití různých 

metodologických nástrojů, bývá však běžně přijímáno, že dívky dosahují vyššího skóre v 

rámci mezilidských vztahů, u chlapců je zas viditelná větší závislost na osobním úspěchu 

(Schraggeová, a další, 2013). 

 

Vztah Já k rodině 

Mohlo by se zdát, že přes velký vliv přátel, partnerů, idolů a jiných sociálních 

vazeb již není v životě adolescenta místo pro rodiče. Výzkumy (např. Durkin, 1995 in 

Macek, 2004) ukazují, že jejich vliv na sebepojetí dítěte neklesá, pouze se přesouvá 

především do oblastí autonomie, akceptace a zrovnoprávnění. Oproti tomu vrstevníci 

slouží k potvrzení prestiže a vlastní hodnoty adolescenta. 

 Dříve se předpokládalo, že období adolescence je spjato s přirozeným, 

nevyhnutelným konfliktem mezi dospívajícím dítětem a rodiči. Tento vzdor vůči autoritám 

byl dokonce považován za jediný možný způsob vedoucí k dosažení vlastního 

autonomního sebeobrazu. Nyní je již běžně akceptován a výzkumy potvrzen předpoklad, 

že dosažení identity adolescenta probíhá mnohem častěji bez větších konfliktů. 

 Dle Mackova výzkumu je pro stabilní, vyšší sebehodnocení adolescenta důležitá 

dlouhodobá a stálá vřelost rodičů. Ta se ukázala významnější u rodiče stejného pohlaví. 

Dále se zde projevily rozdíly mezi dívkami a chlapci a jejich reagováním na rodinnou 

atmosféru. Překvapivé jsou výsledky výzkumu, které ukazují, jak moc je pro adolescenty 

významná jejich interpretace představ rodičů o nich samých. Ta se jeví jako důležitější než 

jejich interpretace představ vrstevníků či jejich vlastní sebeobraz. Velký vliv vrstevníků na 

sebehodnocení adolescenta se objevuje především v rodinách bez emoční vřelosti a zájmu. 

Tato částečná kompenzace ve formě akceptace vrstevníků však nedokáže zajistit citové a 

sociální zázemí, které je typické pro fungující rodinu (Macek, 2004). Navíc výzkumy 

Macka a Osecké (1992, 1994, 1996 in Macek, 2012) ukazují, že adolescenti, kteří považují 

za významné referenční osoby rodiče či jiné dospělé autority mají pozitivnější 

sebehodnocení, než ti, pro které jsou určující názory a postoje vrstevníků. 
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 Dalším přínosem dobře fungujícího rodinného prostředí je i pocit jistoty, který 

jedincům umožňuje snadnější vstup mezi vrstevníky. O toto kvalitní rodinného zázemí jsou 

děti z dětského domova ochuzeny, což má vliv na jejich sociální obratnost. Na druhou 

stranu, některé děti z dětského domova nemívají problém v orientaci v sociálním prostředí 

a s vytvářením vztahů s vrstevníky. Je však otázkou, o jak hluboké vztahy se jedná 

(Myšková, 2014). 

 Již výše naznačená rozvíjející se sebereflexe umožňuje uvědomění vztahu Já – 

rodič. Adolescenti přemýšlejí také o povaze rodinného nastavení ve srovnání s vrstevníky. 

Mnohdy dochází k devalvaci rodinného fungování, které bylo dříve nekriticky přijímáno 

(Vágnerová, 2012a). To může být kontrastní ve srovnání s dětmi z dětských domovů, které 

si často i v adolescenci drží idealizovanou představu své rodiny (Myšková, 2014). 

 

Vztah Já k tělesnosti 

 Kromě významných změn v sociálním aspektu dochází k tělesné proměně, což 

bývá příčinou mnoha pochybností a ztráty sebejistoty, pokud je zahájena dříve, později 

nebo neprobíhá podle představ dotyčného. Zvláště ohroženy bývají předčasně dospívající 

dívky, které se odlišují od svých dětských vrstevníků, a mnohdy bývá jejich vyspělost 

okolím negativně hodnocena. Naopak až později dospívající chlapci se zas hůře prosazují, 

jsou více nejistí a snadněji se stávají oběťmi agrese silnějších chlapců (Macek, 2012). 

 Pochybnostem a sebekritice se však v adolescenci nevyhnou ani velmi atraktivní 

jedinci, jelikož dochází ke zvýšené kritičnosti, ke srovnávání vzhledu s druhými a k 

zaměření se na své tělesné nedostatky (Vágnerová, 2012a). Důležité bývají reakce okolí, 

zvláště rodičů a jiných významných druhých, které mohou být v rámci sebehodnocení 

podporou nebo naopak znejistěním (Macek, a další, 1999). Dalším zdrojem pochyb mohou 

být média, která prezentují společenské představy o ideálu krásy. Ty bývají konfrontovány 

s vlastním tělem a vnímaná diskrepance je přenášena do sebehodnocení jedince. S. Harter 

(2012) považuje fyzickou atraktivitu v období adolescence dokonce za nejsilnější doménu 

ovlivňující celkový vztah k sobě. 
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Vztah Já ke škole 

Významným aspektem adolescentního sebepojetí je školní výkon, neboť v tomto 

období předurčuje budoucí směřování jedince. Ukazuje se však, že sebehodnocení ve 

školním výkonu není tolik závislé na podaném výkonu či výsledcích, ale na globálním 

vztahu k sobě samému. To jinými slovy znamená, že hodnotím-li se celkově kladně, tak i 

svůj školní výkon vnímám pozitivněji. (Skaalvik, 1986 in Macek, 2012). I tak má však 

podávaný výkon v adolescentním věku velký vliv na sebehodnocení žáka. Zažívá-li žák ve 

srovnání se spolužáky častěji neúspěch, může dojít ke snížení sebeúcty a sebevědomí 

(Sedláčková, 2009). 

Na sebepojetí má vliv i autorita učitele, konkrétně jeho vztah s žákem. Při přestupu 

na druhý stupeň již učitel není automaticky přijímán pro jeho výsadní postavení, více 

záleží na jeho osobnostních vlastnostech. Může se stát vzorem, který jedincovo 

sebehodnocení zvedá a posiluje jeho sebeúctu. Stejně tak může učitel působit destruktivně 

na žákův pozitivní sebeobraz. 

Ze strany učitele vstupují do vztahu s žákem procesy jako sebenaplňující proroctví, 

vliv prvního dojmu či jeho představy o ideálním žákovi. To následně ovlivňuje učitelovo 

chování k jednotlivým žákům, kteří si ho na základě své představy interpretují, vztahují 

k sobě samému (Sedláčková, 2009; Macek, 2012; Vágnerová, 2012b). 

 

Vztah Já k budoucnosti 

 Ve střední a pozdní adolescenci již přibývají úvahy nad budoucím povoláním, které 

jsou v rané adolescenci jen velmi neurčité, bez schopnosti odhadnout význam profese pro 

budoucí život (Vágnerová, 2012a). 

 Toto zaměření pozornosti do budoucnosti a k lepšímu náhledu na dosavadní 

směřování je umožněno díky rozvoji hypotetického uvažování. Objevuje se zde již 

uvědomovaný rozpor mezi tím, kým jsem, a tím, kým bych chtěl být, tedy mezi reálným a 

ideálním já. Tento rozpor je dle teorie diskrepancí příčinou prožívání negativních emocí a 

někdy i vzniku různých poruch (Strauman, et al., 1991). Pod vlivem nadměrné sebekritiky 
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může dojít k rozvoji duševních poruch (např. deprese) či mal-adaptivních typů chování 

(Harter, 2012). 

 

Další proměnné působící na Já 

Mezi další podstatné zdroje utvářející sebepojetí adolescenta patří i jiné významné 

autority jako například mediálně známé osobnosti. Důležité je i členství v různých 

skupinách, komunitách nebo institucích, které svými pravidly, ideami formují sebepojetí 

jedince. V období rané adolescence jsou to především zájmové (sportovní, výtvarné, 

hudební) kroužky, které ovlivňují jedincův sebeobraz. Úspěchy či neúspěchy ve sportu a 

jiných aktivitách poskytují jedinci mnoho informací o sobě samém (o svých schopnostech, 

slabých stránkách, prožívání úspěchu či neúspěchu). V posledních letech je neméně 

významný vliv masových medií, který je viditelný zvláště v rámci sociálních sítí (Macek, 

2004). 

 

2.2.8.6 Závěr kapitoly 

 Z výše popsaného vývoje je patrné, že dětem z ústavní výchovy hrozí mnoho 

potenciálních rizik při utváření pozitivního sebepojetí. Bylo by však neobjektivní, kdybych 

tato rizika přisuzovala pouze dětem z dětských domovů a zapomínala na děti z 

dysfunkčních rodin, které leckdy mohou být vystaveny mohutnějšímu tlaku i bazální 

nejistotě. To také bývá důvodem k odebrání dítěte do bezpečného prostředí dětského 

domova, což si v praxi mnoho starších dětí vyrůstajících v dětských domovech uvědomuje. 

Zajímavé je, že i u nich se shledáváme s fenoménem idealizace rodičů, která 

pravděpodobně pramení z žádného či omezeného vzájemného kontaktu. Může být však 

způsobena také snahou ochránit sebe sama, a stát se tedy jakýmsi obranným mechanismem 

ega (já jako člen špatné rodiny x já jako člen dobré rodiny).  
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3 Empirická část 

 

3.1 Úvod do výzkumného problému 

Sebepojetí považuji za významný fenomén, který v nejobecnějším slova smyslu 

ovlivňuje prožívání a chování jedince. Ačkoliv je na sebepojetí nahlíženo jako na 

hypotetický konstrukt, je jeho přesah do praktického života značný. Neposkytuje nám totiž 

„jen“ teoretické informace o jedincových poznatcích o sobě samém či o jeho 

sebehodnocení, ale nabízí nám i vhled do dalších oblastí jeho života. Konkrétně jde 

například o odhad budoucího směřování jedince, kvalitu života, specifičnosti v navazování 

blízkých vztahů atd. Pole působnosti sebepojetí se zdá být opravdu široké. 

V rámci tohoto výzkumu předpokládám, že se na utváření sebepojetí značným 

způsobem podílí sociální zkušenost, zejména vztahová. Ta se jeví v mnoha aspektech 

odlišná u dětí z rodin a z dětských domovů, což je v souladu s výsledky tradičních i 

současných výzkumů o vlivu rodiny a ústavních zařízení na osobnostní vývoj jedince. 

Těmito tématy se zabývá relativně velké množství odborné literatury, včetně aplikovaných 

výzkumů.  

Zaměřím-li se však konkrétněji na výzkumy sebepojetí u dětí z rodin a z dětských 

domovů, jsem překvapena nedostatečným pokrytím tohoto tématu. Současných 

zahraničních výzkumů je jen nepatrné množství vzhledem k tomu, že instituce dětských 

domovů byla ve většině západních zemí nahrazena jinými formami náhradní výchovné 

péče. Ani v rámci českých studií se mi však nepodařilo nalézt takovou, která by se 

dopodrobna problematikou sebepojetí u dětí z rodin a z dětských domovů zabývala a která 

by se mohla stát výchozí studií pro tento výzkum.  

 Mnohem častěji narážím na studie
6
, které se zabývají rozdílným vývojem dětí 

z dětských domovů a z rodin, a v rámci toho se okrajově zmiňují i o problematice 

sebepojetí, sebehodnocení či identitě. Výsledky tak nepřináší komplexní vhled do 

                                                 
6
 Ptáček, R., Kuželová, H. a Čeledová, L. 2011. Vývoj dětí v náhradních formách péče. Praha : Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2011. 
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konstruktu sebepojetí těchto dětí, spíše nabízejí jejich srovnání, např. u sebehodnocení 

z hlediska jeho výšky. 

V tomto výzkumu bych se ráda zaměřila na sebepojetí komplexněji tak, abych 

dokázala pochytit jeho skutečnou povahu. Věřím, že tohoto cíle mohu dosáhnout pouze za 

pomoci idiografického přístupu, který umožňuje nahlédnout na skutečnou podstatu daného 

jevu a poukázat na logickou propojenost jeho částí. V souladu s kvalitativním 

paradigmatem nevycházím z předem daných předpokladů, které bych si na zkoumaných 

osobách ověřovala, nýbrž se zabývám právě těmi tématy, která jsou jimi samými 

přinášena. Jedině ta mohou nastínit komplexní obraz prožívané reality aktérů
7
. 

 

3.1.1 Formulování cíle a výzkumných otázek 

 V návaznosti na úvod empirické části se nyní zaměřím na výzkumný cíl, který se 

pro samotný výzkum zdá být klíčovým. Neméně zásadní je i zformulování výzkumných 

otázek, které by byly kompatibilní s povahou výzkumného cíle (Robson, 2003 in Hendl, 

2005).  

Formulace výzkumného cíle by mohla znít takto: 1) charakterizování sebepojetí 

dětí z rodin a z dětských domovů ve věku 11 - 12 let
8
, 2) vysvětlení jednotlivých 

komponent sebepojetí a jejich vzájemných vztahů u dětí z rodin a z dětských domovů, 3) 

popis a porozumění případným odlišnostem v sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů, 

4) vysvětlení vlivu různé sociální zkušenosti v oblasti interpersonálních vztahů na 

sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů, 5) popis a porozumění případným rozdílům 

v sebepojetí dívek a chlapců 

Na základě daného cíle mohu zformulovat i výzkumné otázky:  

1) Jaké je sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů ve věku 11 – 12 let? 

2) Z jakých složek se skládá sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů a jak jsou tyto 

komponenty vzájemně provázány? 

                                                 
7
 Pro zjednodušení je používán výraz „aktér“, pod který zahrnuji dívky i chlapce. 

8
 I v dalších cílech a výzkumných otázkách se soustředím na děti ve věku 11 – 12 let, ačkoliv to již pro lepší 

přehlednost explicitně neuvádím.  
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3) Existují rozdíly v sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů? Jak lze těmto 

odlišnostem porozumět? 

4) Jak se do sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů promítá různá sociální zkušenost 

v oblasti interpersonálních vztahů? 

5) Existují rozdíly v sebepojetí dívek a chlapců? Jak lze těmto rozdílům porozumět? 

 

3.1.2 Typ výzkumu a metody získávání dat 

 V souladu s představeným výzkumným problémem a cílem práce je studie 

prováděna v rámci kvalitativního paradigmatu. Ten dovoluje poskytnout komplexní 

vhled do vnímané reality aktérů a nabídnout porozumění jevům, které se u nich vynoří jako 

důležité. Dále pak umožňuje sledovat vzájemné vztahy a interakce jednotlivých 

komponent daného jevu. 

V závislosti na těchto jeho charakteristikách se domnívám, že kvalitativní 

paradigma představuje pro tento výzkum vhodný výchozí rámec. A to i přesto, že se 

vzdává možnosti obsáhlého zobecnění výsledků, které by umožnil kvantitativní přístup 

(Milovský, 2006). Ten by totiž zároveň přinesl i mnohá omezení (např. ve formě 

poskytnutí předem stanoveného a strukturovaného rámce pro vyjádření aktéra), která se 

neslučují s charakterem tohoto výzkumu. 

 Samotný výběr metody získávání dat by měl být stanoven s ohledem na charakter 

jevu a na aktéry, od kterých má být získán (Hendl, 2005). V souladu s tím se uchyluji k 

rozhovoru. Domnívám se, že žádná jiná metoda (např. pozorování, analýza výtvoru) mi 

neposkytne tak široký rámec pro nahlédnutí do fenoménu sebepojetí, tedy do toho, jak děti 

vidí samy sebe, jak samy sobě rozumí, jak se staví ke svým úspěchům, k druhým lidem 

atd. Takovéto informace o sobě samém považuji za zvláště citlivé a intimní, jejichž získání 

je z velké části podmíněno nastolením důvěry mezi zkoumanou osobou a výzkumníkem. 

K tomu se mi zdál být citlivě vedený rozhovor vhodným prostředkem. K volbě metody 

rozhovoru přispěl i věk aktérů. Předpokládala jsem, že pro děti ve věku 11 – 12 let bude 

obtížné uvažovat o svém sebepojetí. Rozhovor v tomto směru poskytuje možnost 
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ujišťování se vzájemnému porozumění, přeformulování nesrozumitelných otázek či 

doptávání se po významu řečeného. 

 Vzhledem k věku dětí jsem se uchýlila k použití polostrukturovaného 

rozhovoru
9
. Předpokládala jsem, že by pro ně bylo obtížné volně hovořit o tom, jak vidí 

samy sebe, a že určitá struktura otázek směřujících do různých oblastí sebepojetí je pro děti 

tohoto věku nezbytná. Samotné otázky se dotýkaly mnoha témat (např. jak vidím sebe 

sama, svou budoucnost, své silné a slabé stránky, jak jsem spokojen s různými vztahy - 

rodina, učitelé, kamarádi, …), u kterých jsem předpokládala souvislost se sebepojetím. 

V souladu se snahou opravdového porozumění aktérům a jejich zkušenosti, jsem se snažila 

pomocí reaktivních otázek prohlubovat ta témata, o kterých mluvili častěji a více zaujatě a 

která se pro ně samotné zdála býti důležitá. Mou hlavní snahou bylo dětem poskytnout co 

nejrozsáhlejší prostor, který by pro ně byl ještě únosný. 

 Délka samotných rozhovorů se pohybovala od 42 do 65 minut. Žádný rozhovor 

nebyl dopředu časově limitován a vždy byl ukončen až po vyčerpání daného tématu. 

Realizace rozhovoru probíhala v prázdné místnosti (klubovna či hudebna u dětí z dětských 

domovů, dětský pokoj u dětí z rodin), kde jsme tak s aktérem nebyli nikým rušeni. Před 

samotným zahájením rozhovoru jsem se dítěti představila
10

, vysvětlila, z jakého důvodu 

s ním chci dělat rozhovor a čeho by se měl týkat. Snažila jsem se předestřít, že mě zajímá, 

jak o sobě děti ve věku 11 – 12 let přemýšlejí, co je pro ně důležité, jak vidí svou 

budoucnost, jak jsou spokojeny s kamarády atd. Záměrně jsem se u žádného aktéra 

nezmínila o tom, že pracuji se dvěma skupinami dětí (děti z rodin, děti z dětských 

domovů), a že se výzkum týká i jejich vzájemného srovnávání. Předpokládala jsem, že by 

se to mohlo negativně promítnout do získaných dat. 

 Po představení mého záměru jsem zdůraznila anonymitu výzkumu, kdy veškerá 

jména lidí i míst budou v konečném přepisu pozměněna. Také jsem se aktérům zavázala 

k tomu, že s jejich výpověďmi neseznámím nikoho, zvláště ne rodiče a vychovatele. 

Následně jsem se každého dítěte zeptala, zdali je ochotno se takovéhoto rozhovoru 

                                                 
9
 Nebýt nízkého věku aktérů, zvolila bych narativní rozhovor, který jedince nesměruje do výzkumníkem 

vytyčených oblastí a nechává se vést vyprávěním dítěte. 
10

 Se dvěma dětmi z dětských domovů jsem se již znala. 
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zúčastnit. Nikdo z dotázaných svou účast neodmítl. Všechny rozhovory jsem nahrála na 

diktafon a jejich doslovný přepis je uváděn v příloze. 

  

3.1.3 Výzkumný soubor 

 Výzkumy zabývající se sebepojetím jsou nejčastěji směrovány do adolescentního 

věku, který je spjat s hlubším zkoumáním sebe sama. Takto orientované výzkumy přináší 

mnoho materiálu o sebepojetí, jeho utváření a proměnách. Pro tento výzkum byl záměrně 

vybrán věk aktérů 11 – 12 let, který je možno považovat za přechodové období mezi 

mladším školním věkem a adolescencí. Jde o děti, které stojí na počátku obratu jejich 

zájmu z vnějšího světa na sebe samé. Zajímá mě, zdali je toto přechodové období 

v sebepojetí dětí zachytitelné, a jaká specifika s sebou přináší. Rozmezí pouhých dvou let 

bylo vybráno také proto, že u takto starých dětí dochází k rychlým vývojovým změnám, 

které by mohly značně ovlivnit samotný výzkum. Domnívám se, že by se jen velmi obtížně 

charakterizovalo sebepojetí dětí, mezi kterými by byl několikaletý rozestup. 

 Po určení věkového rozmezí jsem se zaměřila na další charakteristiky, které by měli 

vybraní aktéři splňovat. Jelikož se výzkum snaží zachytit odlišnosti v sebepojetí, které jsou 

způsobeny rozdílnou sociální zkušeností, bylo důležité zamezit významným osobnostním 

rozdílům
11

 mezi aktéry žijícími v rodinách a v dětských domovech. 

 

3.1.3.1 Děti z rodin 

Hlavní podmínkou, která byla pro účast na výzkumu vyžadována, bylo vyrůstání 

dítěte v úplné rodině. To mělo za úkol zajistit kvalitativně co nejodlišnější sociální 

zkušenost mezi dětmi z rodin a z dětských domovů. Dále byl také nastolen požadavek, aby 

dítě navštěvovalo základní školu. Důvodem k tomu byla snaha o zamezení velkému 

inteligenčnímu rozptylu mezi jednotlivými aktéry. Předpokládala jsem, že mezi dětmi 

z gymnázií, ze základních škol a z různých prakticky zaměřených škol by se mohly 

vyskytnout významné inteligenční rozdíly, kterým je možno potenciálně zamezit výběrem 

                                                 
11

 Např. v oblasti inteligence, poruch chování. 
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jednoho typu škol (v tomto výzkumu konkrétně základních škol). Zkontaktovat se mi však 

podařilo pouze dvě děti z rodin, které by uvedené podmínky splňovaly. Proto jsem 

rezignovala na zachování podmínky týkající se typu škol a do výzkumného souboru 

přiřadila také dvě děti navštěvující gymnázium. To se při samotném zpracování dat 

nezdálo být rušícím elementem, avšak i tak je to nutno považovat za jeden z možných 

faktorů, ovlivňující povahu dat. Podrobněji se o něm, jako o potenciálním nedostatku, 

zmiňuji v závěrečné diskuzi. 

Kompletní soubor aktérů z rodin se skládá ze 4 dětí. Toto číslo se mi při plánování 

výzkumu jevilo jako dostatečné vzhledem k podrobné kvalitativní analýze každého 

rozhovoru. Nicméně v souladu s povahou kvalitativního výzkumu jsem si nechávala 

otevřenou možnost přijmout další aktéry, pokud by se výzkum nezdál být saturován. Další 

snahou bylo zajistit genderově vyvážený soubor, skládající se ze dvou dívek a dvou 

chlapců. To se při samotném zpracování dat projevilo jako správný krok, jelikož gender 

významně ovlivňoval jejich povahu.  

K samotnému zkontaktování dětí docházelo přes domluvu s jejich rodiči. Ty jsem 

oslovila na základě doporučení od někoho, kdo danou rodinu znal. Všechny oslovené 

rodiny projevily o výzkum zájem a vytvořily příjemné podmínky pro jeho plnění. 

Následující tabulka znázorňuje charakteristiku vybraných aktérů žijících v rodinách. 

 

Děti z rodin 

Jméno
12

 Věk Třída Lokalita 

Pavlína 12 let prima (6. třída) jihočeský kraj 

Honza 11 let prima (6. třída) středočeský kraj 

Nela 12 let 6. třída západočeský kraj 

Vašek 11 let 6. třída jihočeský kraj 

 

                                                 
12

 Jména dětí z rodin a následně i jména dětí z dětských domovů byla změněna pro zachování jejich 

anonymity. 
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3.1.3.2 Děti z dětských domovů 

I u dětí z dětských domovů jsem stanovila určité charakteristiky, které byly pro 

účast na výzkumu vyžadovány. V souladu s dětmi z rodin mohly navštěvovat základní 

školu či gymnázium. Raději jsem však do výzkumného vzorku nezahrnula jedince, kteří by 

navštěvovali nějaký typ speciálního vzdělávání, jenž by poukazoval na sníženou 

inteligenční dispozici. Důvodem k takovémuto kroku byly výzkumy, které poukazují na to, 

že snížené mentální schopnosti ovlivňují sebepojetí jedince. Další požadavek pro účast na 

výzkumu se vztahoval k příčinám, které vedly k umístění dítěte do dětského domova. Ty 

měly být spjaty s problematikou rodinného fungování, nikoliv s výchovnými problémy 

dítěte (např. poruchy chování dítěte). Předpokládala jsem, že by se významné výchovné 

problémy mohly odrazit v sebepojetí, čemuž jsem se chtěla vyvarovat. Proto do 

výzkumného souboru nebyly zahrnuty ani děti, které byly vychovateli považovány za 

velmi problémové a stály na hranici k přeřazení do výchovného ústavu. Posledním 

kritériem bylo stanovení minimální doby dvou let, po kterou měly být děti nepřetržitě
13

 

umístěny v dětském domově.  

Výběr dětí z dětských domovů jsem určila dle výše zmíněných požadavků a 

především na základě konzultace s vychovateli, kteří byli seznámeni s účelem mého 

výzkumu. Samotný soubor zahrnuje 4 aktéry, dvě dívky a dva chlapce podle vzoru dětí 

z rodin. Ti byli vybráni z dvou dětských domovů ze středočeského kraje (Petr a Lucie 

z jednoho, Jirka a Tereza z druhého). Pro zajištění anonymity neuvádím názvy měst, ve 

kterých se dětské domovy nacházejí. Dětské domovy jsem oslovila přes jejich ředitele, 

kteří mi velmi ochotně pomohli domluvit pro výzkum vyhovující aktéry. Jelikož s jedním 

z domovů již delší čas spolupracuji, znala jsem se s dětmi, z kterých se stali moji aktéři 

(Jirka, Tereza). S ostatními dětmi jsem se seznámila až při samotném výzkumu. Odlišný 

vztah mezi aktérem a výzkumníkem se zajisté mohl promítnout do povahy rozhovoru a je 

nutné to vzít při analýze dat v úvahu. V následující tabulce je popsán soubor dětí 

z dětských domovů, který byl pro výzkum vybrán. 

 

                                                 
13

 Snaha o zajištění stabilní životní situace, kdy nedochází k opakovaným umístěním do dětského domova a 

k návratům do rodiny.  
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Děti z dětských domovů 

Jméno Věk Třída Délka pobytu v DD
14

 Lokalita 

Petr 12 let 6. třída 4 roky středočeský kraj 

Lucie 12 let 6. třída 3 roky středočeský kraj 

Jirka 11 let 5. třída 6 let středočeský kraj 

Tereza 11 let 5. třída opakované umístění, 3 roky středočeský kraj 

  

 

3.1.4 Analýza dat 

 Zvolený metodologický přístup k datům zásadním způsobem ovlivňuje jejich 

samotné vyhodnocení. Je proto nutné důkladně zvážit možnosti různých typů analýz a 

zvolit ten přístup, který by byl v souladu s povahou dat a charakterem požadovaných 

zjištění. Pro tento výzkum se jako vhodné jevilo použití otevřeného a axiálního kódování, 

které je spjato se zakotvenou teorií (Hendl, 2005). Tou se inspiruji z hlediska analýzy dat, 

nicméně z její povahy přímo nevycházím. Tento výzkum se od zakotvené teorie odlišuje 

v několika zásadních bodech, a to v přístupu výzkumníka k datům a v otázce tvorby teorie. 

Konkrétně do samotné analýzy vstupuji již s předem vymezenými výzkumnými otázkami, 

s teoretickým předporozuměním a bez ambice vytvořit novou komplexní teorii, což je 

v rozporu se zásadami výzkumné strategie zakotvené teorie. 

 Kódování, které jsem pro analýzu dat využila, můžeme rozdělit na dva typy: 

otevřené a axiální. Otevřené kódování se týká vyhledávání důležitých témat v textu a 

přiřazování jim označení. V zásadě jde o odhalení podstatných témat, která by se 

vztahovala ke zkoumanému jevu (Milovský, 2006). Já konkrétně jsem po přepsání a 

vytisknutí rozhovorů postupovala způsobem, který se zde pokusím předestřít. Začala jsem 

opakovaným procházením jednotlivých rozhovorů a podtrháváním všeho, co mi přišlo 

podstatné či výrazné. Zpočátku jsem se nesoustředila pouze na témata, která by byla ve 

                                                 
14

 DD – ustálená zkratka pro dětský domov 
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spojitosti se sebepojetím, ale na veškeré jevy, které se zdály být důležité. Ty jsem 

označovala předběžnými názvy, jež jsem s postupným přibýváním kategorií a 

vynořováním jejich vzájemných vztahů upravovala, aby co nejpřesněji mířily k jádru 

označovaného. 

 Následně jsem se u každého označeného jevu zastavila a zkoumala jeho vztah 

k sebepojetí. Pokud jsem zaznamenala určité propojení s tímto fenoménem, vytvořila jsem 

z daného jevu kategorii. Tu jsem se snažila co nejvýstižněji pojmenovat a také však 

prozkoumat, zdali již neexistuje jiná kategorie, do které by nalezený jev zapadal. 

Z každého rozhovoru jsem vyčlenila určitý počet kategorií, který dopředu nebyl 

redukován. Snahou bylo z každého rozhovoru vytěžit, co nejvíce možných informací. 

Zjistila jsem však, že při čtení dalších a dalších rozhovorů se mnohá z již popsaných témat 

opakují, takže jsem nabyla dojmu, že všechny důležité jevy již byly identifikované a není 

třeba uvažovat o rozšíření výzkumu o další aktéry. 

 V závěru otevřeného kódování bych se ještě ráda pozastavila nad tím, jak jsem 

k povaze dat přistupovala a na co jsem se při analýze zaměřovala. Jde o postup, který je 

možno rozdělit do tří samostatných kroků. První část analýzy se věnuje datům, která byla 

získána přímo z odpovědí dětí na mé otázky. Jelikož mnoho otázek směřovalo k sebepojetí 

(př. Kdo jsi?, V čem myslíš, že jsi dobrý/dobrá?), tak odpovědi na ně byly důležitým 

materiálem při zkoumání sebepojetí dětí. 

Významným zdrojem informací však byla také vyjádření, která přímo nesouvisela 

s položenou otázkou. Šlo o výroky, na které děti nebyly tázány, a přesto je při své 

odpovědi zmínily. Příkladem může být Pavlínina odpověď na položenou otázku týkající se 

toho, co podniká, když má volno: Ehm, no tak, když teda už mám volnej čas, tak ráda čtu. 

Tady mám celý dvě poličky knížek od minulých vánoc, takže takhle nastřádáno. To 

dostávám různě od babičky, od druhý babičky a od rodičů jsem dostávala knížky vždycky 

když jsem dělala něco dobře nebo dostala skvělou známku, tak jsem dostala knížku. 

Z uvedené ukázky je znatelné, že Pavlína z přímé odpovědi na zadanou otázku odbíhá 

k problematice toho, jak je druhými hodnocena za dobré výkony. To však tematicky 

nesouvisí s položenou otázkou a vede mě to k úvahám nad tím, jak moc je pro ni 

hodnocení druhých důležité. To si následně mohu ověřovat v dalších jejích vyjádřeních. 
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Důležité je prozkoumat, jak moc je téma hodnocení výkonu druhými do rozhovoru 

samotnou aktérkou vnášeno. 

Třetí a poslední vědomě sledovaný přístup k datům by mohl být označen jako 

vyhledávání neřečeného. Šlo o zachycení jevů, které prostupovaly rozhovorem, ale nebyly 

aktéry explicitně vyjádřeny. Takovéto charakteristiky rozhovoru se zdály být mimořádně 

významným materiálem, ze kterého vznikalo mnoho kategorií (např. individualismus, 

sebejistota). Individualismus byl vyčleněn jako jedna z nejdůležitějších kategorií právě pro 

jeho opakující se zračení v rozhovorech. Byl zaznamenán v individualistickém náhledu na 

sebe sama, ve vymezování se proti názoru a důležitosti druhých osob, v 

nekonkretizovaném vyjadřování se o druhých lidech atd. 

Po výše popsaném otevřeném kódování jsem přistoupila ke kódování axiálnímu, 

jehož hlavní snahou je propojit jednotlivé kategorie a nalézt jejich vzájemné vztahy 

(Hendl, 2005). V této části analýzy jsem hledala, jak spolu jednotlivé kategorie souvisí. 

K tomu jsem vytvořila několik pracovních náčrtků, na kterých jsem kategorie pomocí 

šipek propojovala. To mi ulehčilo orientaci mezi jednotlivými jevy a dopomohlo 

k objevení hlavních fenoménů, jejich příčin a následků (konkrétně např.: ohrožená 

sebejistota vede ke zvýšenému individualismu, který má za následky vyhraněné 

vymezování se a snahu o nenavazování pevné vazby). Z takovéhoto propojování kategorií 

a uvědomování si jejich vzájemných vztahů, souvislostí i rozporů se postupně vynořovaly 

odpovědi na výzkumné otázky. 
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3.2 Charakteristiky aktérů 

 Níže se věnuji charakteristice dětí mého výzkumného souboru. Při zkoumání 

jednotlivých rozhovorů jsem se soustředila na osobnostní rysy daného dítěte, na 

charakteristické znaky prolínající se rozhovorem. Z nich činím kategorie a podrobněji se 

jim věnuji v další části práce, kde je charakterizuji, vzájemně porovnávám a interpretuji. 

 Nejprve je představen soubor dětí z dětských domovů (Petr, Lucie, Jirka, Tereza), 

po kterém následují děti z rodin (Pavlína, Honza, Nela, Vašek). 

 

3.2.1 Děti z dětských domovů 

Petr je dvanáctiletý chlapec, jehož hlavní charakteristikou prostupující celým 

rozhovorem je vymezování se. Smýšlí nad sebou velmi individualisticky a to tak, že 

popisuje nepodstatnost názorů a postojů druhých k němu, jeho odkázanost na sebe samého 

při řešení problémů a zdůraznění důležitosti svého sebenáhledu. Ten se jeví pozitivně. 

Zvláště se pak vymezuje vůči dětství, což je viditelné v jeho pohledu na sebe sama, dále i 

v tom, čeho si váží na lidech kolem sebe, co odsuzuje a jak propracovaně přemýšlí nad 

budoucností, jakoby již chtěl být dospělý.  

Další rovinou vymezování jsou genderové odlišnosti. Dívkám přisuzuje mateřské 

vlastnosti jako schopnost uklidnit, aktivní podporu, když on situaci nezvládá. Je 

pravděpodobné, že obecně u dívek, resp. žen spatřuje roli matky, která mu v jeho životě 

schází. To je v souladu také s tím, že dívky nepovažuje za potenciální soupeřky, ačkoliv 

soutěživost je mu vlastní. Jeho jedna z nejdůležitějších vlastností je neschopnost přijmout 

porážku, ke které se v průběhu rozhovoru vrací. Jde o slabinu, kterou by rád změnil. 

Případná porážka vede k ohrožení sebejistoty, která se zračí v jeho pochybnostech o 

budoucnosti, v tom, že by jeho rodina nemusela fungovat, že by ho mohli vyhodit z práce. 

Jinak rozhovorem spíše prostupuje sebejistota, plynoucí z uvědomované chytrosti, 

sportovního nadání, vtipnosti. 

I zlobení je viditelně považováno za nevyřčenou ctnost. Vázanost je vnímatelná jen 

vůči jeho nejbližšímu kamarádovi, který se zdá být zrcadlem jeho samého, jinými slovy, 
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Petr si s ním rozumí, protože je stejný. Rodina jako důležitá entita je zastoupená v rámci 

přání, v pochybnostech o budoucím fungování vlastní rodiny a v mateřském chování 

starších holek. Uvědomování si nefunkčnosti a zároveň touhy být součástí svého rodinného 

prostředí se zrcadlí ve strachu, že sám jako rodič neobstojí. 

 

Kategorie: 

 Individualismus 

 Genderové vymezení 

 Dospělost jako ctnost 

 Vazba na kamaráda 

 Ohrožená sebejistota 

 Zlobení jako ctnost 

 

Lucie je dvanáctiletá dívka, která popisuje sebe samu v rámci sociálních interakcí, 

v sebedefinování se odvolává na to, co o ní ostatní říkají. Výsledně se to, jaká je, shoduje 

s interpretacemi představ druhých. Typickým prvkem je i srovnávání s ostatními, které se 

objevuje v rámci sebehodnocení (lepší x horší než někdo). Ve vyprávění o sobě samé je 

typické podceňování, shazování se. Tomu však odporuje její sebehodnocení na škále (1 -

5), kdy volí 1 jako největší spokojenost se sebou bez tendence na sobě něco změnit. O 

chvíli později vyjadřuje přání změnit svůj vzhled, věk, schopnost tancovat. Tyto 

rozporuplné informace se objevují i v jiných kontextech, které se týkají rodiny, slabých 

stránek a v důležitosti názoru druhých na ni. Z celkového náboje rozhovoru s Lucií se 

domnívám, že kategorie rozporuplnost svědčí jednak o určité nezralosti, ale také o nejistotě 

ve vztahu k sobě, rodině i druhým lidem.  

Rozhovorem prostupuje vázanost na kamarádku, která zastupuje chybějící 

rodinu. To potvrzuje přání být její sestra a další klíčové momenty, ve kterých je o ní 

zmiňováno. Rodina je v rozhovoru upozaděna a mnohokrát je reflektována její 

nefunkčnost, což se promítá do budoucí představy rodiny, kde je vyjádřeno přání aby sme 

fungovali jako normální rodina. Z rozhovoru se však nedá vyčíst, v čem je daná rodina 
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nefunkční, či jak by vypadala vize normální, resp. správné rodiny. Projevuje se zde 

spojitost mezi uvědomováním si nefunkčnosti současné rodiny a mezi strachem ze selhání 

své rodičovské role.  

Ve vyprávění se objevuje i vymezování sebe vůči chlapcům, se kterými si moc 

nerozumí, a které ve svých očích devalvuje (chovají se trapně, některé by ráda ve třídě 

neměla). Zároveň je zde patrné i připisování kladných charakteristik chlapcům (odvaha, 

vtip). Vymezování je patrné i vůči šprtům a neférovosti učitelům. Ctností je neučit se. Znak 

vymezování se interpretuji v souvislosti s prožívanou nejistotou, a následně tedy snahou 

chovat se tak, jak si to ostatní přejí či očekávají (sociální diserabilita). Pravděpodobně 

nejde tedy o vlastní tendenci ke konfliktnímu jednání, ale o snahu splynout s druhými 

(vrstevníci z dětského domova). 

 

Kategorie: 

 Vliv druhých 

 Podceňování se 

 Srovnávání 

 Rozporuplnost 

 Vazba na kamarádku 

 Genderové vymezení 

 Neučení se jako ctnost 

 

Jirka je jedenáctiletý chlapec, u kterého je výrazně znatelný individualismus. 

V rámci rozhovoru se drží jen popisu sebe samého, bez tendence odvolávat se či odbíhat k 

názorům a postojům druhých lidí. Vztahy s druhými se v jeho vyprávění zdají nedůležité, 

nerozlišuje mezi jednotlivými lidmi (tendence mluvit celkově o kamarádech a učitelích, ne 

o konkrétních jedincích). Viditelně zde chybí pevná vazba k někomu. Přikládá však 

velkou důležitost sestře a rodině celkově. Ani o ní se však nezmiňuje v přirozených 

kontextech, pouze v přímých otázkách na ni či ve svých přáních. O rodině mluví velmi 
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těžce, což je pravděpodobně způsobeno tím, že o něj rodiče nejeví zájem. Projevovaný 

nezájem je možným zdrojem lhostejnosti, která se zračí v průběhu celého rozhovoru.  

Pro Jirku je důležitá hlavně legrace, kterou vyžaduje od ostatních, popisuje u sebe a 

u činností, co má rád. Staví ji do kontrastu s nudou, kterou nesnese. Těžko mluví o sobě 

samém, nepouští se do hlubšího analyzování svých pocitů, postojů k sobě samému. 

Popisuje se převážně jednoslovnými charakteristikami jako bordelář, sportovní, zlobivý, 

drzý.  

 

Kategorie: 

 Individualismus 

 Bez-vazebné chování 

 Ohrožená sebejistota 

 Legrace jako ctnost 

 

Tereza je jedenáctiletá dívka, u které jsou znatelné velké rozpory mezi tím, co si 

myslí sama o sobě, a tím, co si o ní myslí druzí. Sama sebe popisuje převážně negativně, 

často až hanlivě, což však staví do opozice k tomu, co si o ní myslí druzí. Sama pak svůj 

názor devalvuje vyjádřeními typu: (…), ale já furt říkám, jako, že je to kravina, že jsem na 

všechno jako dobrá. Že to jakože neumím o sobě uznat. Tento kritičtější pohled Terezy na 

sebe samou může plnit funkci obranného mechanismu. Pokud jsou pro ni názory druhých 

důležitější než její vlastní, tak při kritickém sebenáhledu získává vždy pozitivní zpětnou 

vazbu ve formě přijetí a ujištění její hodnoty. V souladu s tím několikrát v rozhovoru 

zmiňuje, že by se ráda chovala tak, jak by si ostatní představovali a byla na všechny pořád 

milá.  

V celém rozhovoru je znatelné podceňování sebe sama v mnoha oblastech (jaká 

je, jaké jsou její schopnosti, jaká by chtěla být, jaká bude její budoucnost). Rodina v jejím 

vyprávění zaujímá důležitou roli. Projevuje se zde identifikace s rodinou (obava, že také 

selže) a zároveň její odmítání (silná nespokojenost doma, představa, že už nemá rodinu, 
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nová rodina). Významná je silná vazba na kamarádku, kterou staví nad důležitost rodiny. 

Celým rozhovorem prostupuje inklinace k předvádění se. S tím souvisí i silné vymezení se 

vůči slušňákům, těm chytrým, těm, kterým se nadržuje. Významnými tématy je snaha být 

zcela jiná a propracovaná vize předurčeného selhání. V budoucích představách a ve 

školním prostředí se jeví Já jako bezmocné vůči vnějším faktorům. 

 

Kategorie: 

 Vliv druhých 

 Podceňování sebe samé 

 Identifikace s rodinou 

 Touha změnit se 

 Vymezení se vůči „těm správným“ 

 Já jako bezmocné 

 Nespravedlnost 

 

3.2.2 Děti z rodin 

Pavlína je dvanáctiletá dívka, která má silně rozvinutý kognitivní aspekt sebepojetí 

(obsah i strukturovanost poznatků o sobě samém). Ví o sobě mnoho informací, díky čemuž 

dokáže dopodrobna popsat sebe samu (ví jaká je, co jí vyhovuje, zná své vyrovnávací 

strategie). Nezůstává u povrchových charakteristik, pouští se do hlubších úvah nad sebou. 

Celý rozhovor je provázán velkou nadšeností a spokojeností, která se promítá do vztahu 

k sobě, druhým a k činnostem. Těžko lze vypátrat negativní charakteristiku čehokoliv. 

Samotné sebehodnocení je vysoké. Jedinou slabou stránkou je výbušnost směrovaná vůči 

chlapcům. Zmiňuje důvody, které k výbušnosti vedou, důsledky a snahu to změnit. 

Celkově by však na sobě ráda nic neměnila a zůstala taková, jaká je.  

Důležité téma je pro ni škola, o níž mluví v mnoha kontextech, a to vždy jen 

pozitivně. Vzdělání považuje za ctnost. Samotný nástup na gymnázium interpretuji jako 

pomyslný mezník v jejím životě, který rozpohyboval věci k lepšímu (kamarádi, vzdělání, 
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cesta za snem, hodnota sebe sama). Dochází u ní k vymezování vůči chlapcům, vycházení 

s nimi považuje za složitější, a proto samu  sebe obklopuje kamarádkami a ženskou částí 

rodiny. Sníženou schopnost vycházet s chlapci, potenciálně i s muži považuje za svoji 

slabinu, kterou by ráda překonala. K příslušníkům mužského pohlaví tedy nepřistupuje 

automaticky s negativní valencí.  

Téma rodiny prostupuje celým rozhovorem, při němž se vztahuje k sestře jako ke 

svému vzoru. Na matku se obrací v mnoha oblastech sebepojetí, jako jsou silné stránky a 

diskrepance mezi reálným a ideálním já. To, jaká je, často relativizuje a snaží se k sobě 

přistupovat z mnoha různých pohledů. K sobě se vztahuje jako k aktivnímu činiteli, který 

má moc ovlivnit životní průběh a spokojenost. 

 

Kategorie: 

 Propracovaný popis sebe sama 

 Chci být, jaká jsem 

 Vzdělání jako ctnost 

 Genderové vymezení 

 Vazba na rodinu 

 Sestra jako vzor 

 Relativizace sebe samé 

 Já jako aktivní činitel 

 

Honza je jedenáctiletý chlapec, který má méně propracovanou představu o sobě 

samém. Jeho sebeobraz je v souladu s jím interpretovanou představou druhých o něm. 

Předkládá například charakteristiky jako usměvavý, sportovní, neuklízí. Do hlubších úvah 

nad sebou samým se během rozhovoru nepouští. Do popisu sebe sama (slabé stránky, 

charakteristiky, budoucí představy) se promítá především rodina. Honza na sebe samého 

nahlíží v souladu s náhledem svých rodičů, pro jeho sebeobraz jsou jejich názory zvláště 

důležité, jím považované za pravdivé. Významný je i Honzův vztah ke staršímu bratrovi, 
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který mu slouží jako vzor.  

Na první pohled se může zdát, že kamarádi v jeho životě nehrají tak zásadní roli, 

jsou spíše považování za nositele legrace, zábavy. Ta je pro něj však natolik důležitá při 

hodnocení sebe sama, činností a jiných důležitých osob, že není možno podceňovat jejich 

roli. Také i sport je významnou součástí jeho života (objevuje se v různých kontextech 

sebepojetí, jako v sebehodnocení, v budoucích představách a u významných druhých). Při 

sportování je pro něj významnější funkce zábavy než touhy vyhrávat. Dále dochází k 

vymezení se vůči základní škole, kdy přestup na gymnázium přináší spokojenost, např. ve 

vztazích mezi spolužáky, v kvalitě vzdělání a v nastolené volnosti. Vzdělání je 

považováno za ctnost. Z rozhovoru je viditelná spokojenost s životem i se sebou samým. 

Není zde vyjádřena potřeba cokoliv měnit. 

 

Kategorie: 

 Bratr jako vzor 

 Vazba na rodinu 

 Legrace jako ctnost 

 Vzdělání jako ctnost 

 Spokojenost 

 

Nela je dvanáctiletá dívka, jejíž pohled na sebe sama je určen převážně rodinným 

prostředím. Rodina prolíná celý rozhovor v oblastech sebehodnocení, v tom, jaká jsem, 

jaká bych chtěla být, v budoucích představách o sobě samé atd. Nela se odkazuje převážně 

na matčiny názory a sestru, která je pro ni vzorem, který následuje. Kompletně rodina je 

považována za vzor (pro budoucí směřování, pro vztahy), i zdroj spokojenosti a 

pravdivosti (správné je to, jak to je u nich v rodině; pravdivé je to, co si o ní myslí rodina).  

Popis svých charakteristik a vlastností je díky rodině poměrně propracovaný. 

Objevuje se vyrovnané množství silných i slabých stránek, které směřují hlavně do oblastí 

vztahů s druhými. Ty jsou pro Nelu důležité, lehce se v nich pohybuje. Dokáže dobře 
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rozlišovat mezi vlastním osobnostním nastavením a nastavením druhých. Umí se také 

vymezit oproti názoru druhých směřující k její osobě. Významnost vztahů je viditelná v 

jejím silném poutu ke kamarádkám a v jejich nadřazenosti nad činnostmi, aktivitami 

(důležitější je to, s kým je, než co dělá). Viditelné je i vymezování se vůči chlapcům. 

 

Kategorie: 

 Vazba na rodinu 

 Sestra jako vzor 

 Spokojenost 

 Propracovaný popis sebe sama 

 Vztahy s druhými 

 Genderové vymezení 

 

Vašek je jedenáctiletý chlapec, který k sebedefinování užívá hlavně povrchových 

charakteristik. Nepouští se do hlubších úvah o sobě, o tom, co si o něm myslí druzí, co by 

rád změnil atd. Mezi jím popisovanými charakteristikami se objevují například tyto: 

mladý, líný, vtipný, dobře hrající basket. Typickým prvkem, který prostupuje celým 

rozhovorem je dětskost. Ta se projevuje v jeho slabých stránkách (problém usnout, když 

jdu spát pozdě), v tom, co by rád ve svém životě změnil (potůček na zahradě) či u 

budoucích představ (představa, že budu učitel jako rodiče a budu mít stále jen tuto rodinu).  

Důležitá je pro Vaška legrace, smysl pro humor, který nalézá u sebe a zároveň 

vyžaduje od druhých a od aktivit, které podniká. V aktivitách (sport) podává nadprůměrné 

výkony, což považuji za jeden z důležitých zdrojů posilování jeho sebehodnocení. Samotní 

kamarádi jsou pro něj spíše zdrojem zábavy, zlobení, než intimity. Z rozhovoru je 

viditelný velký vliv rodiny na představu o sobě samém, který prostupuje celým 

rozhovorem. Obrací se především na rodiče, jejich názory a představy při popisu sebe 

sama. Pravděpodobně tedy též jako u Honzy slouží rodina jako zdroj poznatků o sobě 

samém, které jsou přijímány a zakomponovány do vlastního sebeobrazu. 
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Kategorie: 

 Znaky dětskosti 

 Legrace jako ctnost 

 Omezený vliv přátel 

 Vazba na rodinu 
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3.3 Analýza kategorií 

V této části práce se věnuji popisu jednotlivých kategorií, které se mi z rozhovorů s 

dětmi vynořily jako zvláště podstatné. Některé z výše uvedených kategorií slučuji do jedné 

skupiny, souvisí-li spolu (např. zlobení jako ctnost a neučení se jako ctnost zařazuji do 

kategorie vymezení se vůči „těm správným“), či jsou-li ve vzájemném protikladu (např. 

sebejistota a podceňování se zařazuji pod kategorii sebejistota, která však obsahuje oba dva 

póly). U těchto kategorií se následně snažím vyzdvihnout podobnosti a odlišnosti mezi 

jednotlivými dětmi či skupinami dětí. 

Na kategorie není nahlíženo jen z hlediska rozlišení dětí na ty, které žijí v rodinách, 

a na ty, které žijí v dětských domovech. Ukázalo se, že mnohdy je významným 

pomyslným měřítkem i gender, který se promítá do různých oblastí sebeobrazu – osobních 

charakteristik, hodnot, ke kterým je třeba směřovat, preferencí, budoucích představ atd. 

Vliv genderu je zřetelný v mnoha kategoriích (např. individualismus, vazba), a proto mu 

při jejich analyzování přikládám značnou váhu. 

 

3.3.1 Individualismus 

Individualismus se zdá být jednou z klíčových charakteristik sebepojetí, na níž lze 

nahlížet ve spojitosti s mnoha dalšími kategoriemi. Objevuje se převážně u dětí z dětských 

domovů, a to ve dvou formách: vymezení se vůči druhým u chlapců a ve snaze splynout 

s druhými u dívek
15

. Jde o kategorii, do které se promítá vliv genderu. 

 

Děti z dětských domovů 

Chlapci z dětských domovů se v odpovědích na sebe samého neodvolávají na druhé 

lidi, mnohdy se vymezují proti důležitosti jejich názoru a do středu vyprávění staví sebe a 

svoji nezávislost (Petr: Mně to nevadí, mně je celkem jedno, co o mně kdo říká., Mně to 

                                                 
15

 Splynutí s druhými chápejme jako vymezení se proti vlastní individualitě. 
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nevadí, tak mně jde hlavně o to, co si myslím já sám, že jo., Jirka: Asi jo, ale zase mně je tak 

jako jedno, co o mně kdo říká.). Chlapci prezentovanou nezávislost na druhých lze 

pravděpodobně interpretovat jako důsledek jejich opuštění rodinou. Spoléhání na sebe 

samého bez významných vztahů k druhým může plnit ochrannou funkci před případným 

zraněním. 

Jirkova kategorie individualismu obsahuje i tendenci mluvit o ostatních obecně a 

tím jim upírat jejich individualitu (mluví hromadně o kamarádech, o učitelích, nikdy ne 

konkrétně).  

Pro dívky z dětských domovů je typické vnímání sebe sama ve vztahu k druhým, 

které se promítá do potřeby přijetí a kladného hodnocení od okolí. V souladu s tím dívky 

pociťují potřebu navazovat pevné vazby, což je viditelné například ve vztahu k jejich 

kamarádkám. S tím souvisí i jejich snaha zavděčit se druhým, jednoduše řečeno, být s nimi 

zadobře, a tím si zajistit pozitivní zpětnou vazbu (Tereza: A změnit svůj jako názor tím, že 

se budu jako líp chovat a jako, že být na někoho jako furt milá a takhle., (…) chovat se 

k lidem tak, jak oni si to představujou.). 

Dále jsou v dívčím sebepopisu zdůrazněny charakteristiky, které souvisejí 

s druhými. Mnohdy o sobě mluví jako o členkách skupiny (Tereza i ve vztahu k původní 

rodině, od které se nedokáže odpoutat), v popisu sebe sama odbíhají k druhým a vztahy 

řadí nad důležitost různých aktivit (podstatnější je, s kým jsem, než, co podnikám). 

Dívky se od sebe jemně odlišují v povaze vytvořeného sebenáhledu, který je vázán 

na názor druhých. Ten Luciin je v převážné v souladu s domnělými názory okolí, což může 

sloužit jako prostředek k posilování koherence jejího sebepojetí. U Terezy je to 

komplikovanější, ta názor druhých na sebe samu popisuje pozitivněji a přikládá mu větší 

důležitost než tomu svému kritickému. To můžeme vnímat jako obranný mechanismus, 

který působí asi takto: Budu-li na sebe nahlížet kriticky, tak zpětná vazba od okolí bude 

vždy pozitivní. A pokud je pro mě názor druhých důležitější než můj vlastní, dochází 

k posilování mé hodnoty. 

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že u dětí z dětského domova se objevuje 

silná kategorie individualismu, která nabývá dvou podob: 1) vyhraněný individualismus, 
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jenž se vyznačuje vymezením vůči druhým, nezávislostí na ostatních a stavěním sebe 

samého do důležité pozice bez vztahů k druhým, 2) ztráta individualismu, která se 

vyznačuje splýváním s druhými a přikládáním velkého důrazu na jejich společný vztah. 

 

Děti z rodin 

U dětí z rodin se tato kategorie neprojevuje tak výrazně. Jsou zde rovněž patrné 

genderové rozdíly (vnímání sebe sama převážně individualisticky u chlapců versus 

vnímání sebe sama ve vztahu k druhým u dívek), které se ve výrazné podobě 

individualismu a splývání s druhými objevily u dětí z dětských domovů.  

U chlapců ani u dívek z rodin nenalézám tuto vyhraněnost spojenou s potřebou 

ochránit sebe samého, jak je tomu u dětí z dětských domovů. Podstatný rozdíl mezi dvěma 

skupinami dívek je ten, že v některých postojích, náhledech na sebe samou dokáží dívky 

z rodin projevit vlastní individualitu (vymezením proti nepřesnému názoru druhých na ně), 

ačkoliv celkově je jejich sebeobraz v souladu s názory druhých (Pavlína: Mám pocit, že mi 

to jakoby jde, i když musím jakoby hodně cvičit, což se mi jako občas nechce a já myslím, 

že je to ale celkem dobrý, no. (…) I tady na základce vlastně jsme měli pana učitele a ten 

mě měl strašně rád. Jako, že jsem zpívala krásně prej. Tak jako já věřím, že v tom dobrá 

jsem.). Chlapci se ve svých odpovědích oproti dívkám méně obrací na druhé, ačkoliv se 

také popisují jako členové určitých skupin, zvláště rodiny. Oproti chlapcům z dětských 

domovů přikládají názorům druhých velkou váhu, mnohdy je i přejímají za své. 

Individualismus u dětí z rodin nenabývá vyhraněnosti, spíše je povahy přiměřené, která je 

lehce ovlivňována genderovými rozdíly. 

 

3.3.2 Vazba 

Kategorie vazby, která značí pevný vztah k někomu blízkému, se v různých 

podobách ukázala u všech dotazovaných dětí. Pro šíři této kategorie jsem se rozhodla 

vyčlenit následující tři podkategorie: a) vazba na rodinu, b) vazba ke 

kamarádce/kamarádovi a c) bez-vazebné chování. Toto rozdělení, ke kterému se uchyluji 
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v souladu s rozhovory, by mělo přehledně poukázat na problematiku vazby a její možné 

podoby u dotazovaných.  

Celkově tato kategorie velmi úzce souvisí s individualismem, který je možno 

chápat jako prostředí předurčující kvalitu a kvantitu navazovaných vztahů. Zároveň lze na 

individualismus pohlížet jako na produkt vzniklý v závislosti na kvalitě vazby 

k rodiči/rodině. Považuji za podstatné brát v potaz provázanost těchto dvou kategorií, které 

se vzájemně ovlivňují a posilují. 

 

3.3.2.1 Vazba na rodinu 

 Všechny děti se alespoň okrajově vztahují k této podkategorii, ačkoliv kvalitativně 

a kvantitativně rozličnými způsoby. Rozdíly jsou znatelné zvláště mezi dětmi z rodin a 

z dětských domovů než z hlediska genderu. 

V rámci této podkategorie se podrobněji nezaobírám tématem sourozence jako 

vzoru, který je interpretován níže v samostatné kategorii. 

 

Děti z rodin 

Tato podkategorie výrazně prostupovala všemi rozhovory u dětí z rodin. Spontánně 

od popisu sebe, svých silných a slabých stránek, dovedností, náhledu na budoucnost 

odbíhaly k názorům či dovednostem členů z rodiny (Honzova odpověď na jeho slabé 

stránky: Ehm no možná to no, tak třeba mamka vždycky říká, že třeba já můžu stihnout 

tolik věcí, jenže toho vždycky hodně proválím, jakože., Pavlíny odpověď na to, v čem je 

dobrá: Tak asi ten zpěv a jakoby hraní na klavír. Né, že bych v tom byla jako úplně strašnej 

borec, ňákej Mozart nebo takhle, to je spíš ségra (…)). To lze chápat jako provázanost sebe 

sama s ostatními členy rodiny, v rámci sebepojetí jde poté o nahlížení na sebe sama ve 

vztahu k nim. 

Vliv rodiny se promítá do různých oblastí sebepojetí, jelikož děti zatím mnohdy 

ještě automaticky přebírají názory členů rodiny na ně samé. To je viditelné, srovnáme-li 

například vlastnosti, které přikládají sobě, s tím, co si o nich myslí rodina (u Nely je 
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v takovéto shodě její schopnost vyslechnout a urážlivost). U všech dětí z rodin panovala 

shoda mezi názory na sebe sama a postoji rodičů, což jim umožňovalo vnímat sebe sama 

koherentně a vytvářet si svou identitu, jejíž sociální i osobní aspekt se nachází ve vzájemné 

harmonii. 

Vazbu na rodinu jako důležitou kategorii u dětí z rodin interpretuji nejen pro její 

výše popsaný vliv na sebepojetí dětí, ale také pro množství spontánních vstupů s rodinnou 

tématikou do rozhovoru a pro důraz, který kladly na významnost rodiny pro jejich život (V 

odpovědi na otázku O koho z lidí bys určitě nechtěl/(a) přijít?, uvedly všechny děti rodinu. 

Např. Nela: To nejvíc o tu rodinu. Ta je pro mě no nejdůležitější.). 

 

Děti z dětských domovů 

U dětí z dětských domovů se vazba na rodinu projevovala odlišným způsobem. 

Děti téměř nikdy o rodině nemluvily spontánně, vždy jen pokud na ni byly výslovně 

dotázány. I to však probíhalo velmi opatrně, což je možno interpretovat z hlediska 

potencionálního ohrožení mou osobou. Ačkoliv jsem mnohdy i vícekrát upozornila na to, 

že informace jsou důvěrné a nikomu je neposkytnu, dovedu si představit, že pro děti mohlo 

být obtížné mně, jako cizímu člověku, věřit. 

Nicméně se domnívám, že za chybějící spontánní vstupy s rodinnou tématikou je 

zodpovědný i nedostatek času tráveného s rodinou. Rodina v této podobě nemůže dítěti 

sloužit jako zdroj velkého množství informací o sobě samém, jako tomu je u dětí z rodin. I 

přesto je však nefunkčnost rodiny nositelem informací o sobě samém. Z rozhovorů 

vyplývá, že u dětí dochází k identifikaci s rodinou, která se promítá hlavně do oblasti 

představ o budoucím životě. Všechny děti z dětského domova vyjádřily obavu nad tím, aby 

dospělý život zvládly. Nejvýrazněji se to projevilo u Terezy, pro lepší představu přináším 

ukázku našeho rozhovoru: 

Ona: No já nevím, jako že až vyjdu tenhle ten děcák, tak že prostě budu kouřit, budu hodně 

takovej prostě čistej puberťák, prostě tím, že prostě řeknu, no tady to nechci prostě. Teď 

jako oni mi daj třeba ty peníze, třeba jako kolik budu mít, třeba jako dva tisíce nebo kolik, 

třeba jako já beru ještě sirotčí důchod a prej tam mam hodně, no že mi to daj. Já to pak 
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prokouřim prostě, celý prochlastam a tadyto si myslím, a že budu jako bezdomovec. 

Já: To si myslíš, že to takhle dopadne? 

Ona: Jo, já takhle dopadnu, no. 

Já: Ale proč by to tak mělo být? 

Ona: No protože můj táta je jako vlastně takovej, jak to říct, bezdomovec. 

Já: Jo a ty si myslíš, že půjdeš v jeho stopách? 

Ona: Asi jo. Já si myslím, že jo jako.  

U ostatních dětí šlo hlavně o vyjádření strachu, aby to fungovalo, aby měly 

normální rodinu a dostatek peněz. Nebylo to tedy tak explicitně jako u Terezy provázáno 

s identifikací s rodinou, nicméně se domnívám, že i u nich spojitost s rodinou vedla 

k těmto pochybnostem. Pocházím-li z rodiny, která nezvládla plnit rodinnou funkci, 

nebudu i já mít v dospělosti problémy s jejím zvládáním? Tato identifikace pak zajisté 

bude mít značný vliv na sebehodnocení. To je ovlivňováno rodinou i v jiných aspektech, 

čemuž se však věnuji níže, v kategorii sebejistota. 

 Vazba na rodinu je v rozhovorech s dětmi z dětských domovů těžko zachytitelná. 

Nelze ji nalézt v přejímaných názorech na sebe samého ani ve spontánních vstupech 

s rodinnou tématikou, které by značily ukotvení jedince do struktury rodinných vztahů. 

Ačkoliv u mého vzorku neexistuje reálný pevný vztah k členům rodiny
16

, bylo by 

nepatřičné ignorovat důležitost, kterou pro ně vazba k rodině znamená. Tu u nich můžeme 

pojímat ve formě touhy, která je viditelná zvláště v odpovědích na otázky týkajících se 

toho, s kým by rády trávily čas, o koho by nechtěly přijít, co by si přály ve svém životě 

změnit atd. Tereza se na první pohled odlišuje od ostatních dětí, které touží žít se svou 

rodinou. Ona svou rodinu vnímá silně negativně, ráda by ji změnila, protože v ní nikdy 

nepociťovala spokojenost. Sama se však upnula na „cizí“ lidi, ke kterým jezdí na návštěvy, 

a jež považuje za svou rodinu
17

. I tento způsob vyjádření může zračit silnou touhu po 

rodině. 

 

                                                 
16

 Všechny děti byly dlouhodobě umístěny v dětském domově a s rodinou se buď vůbec nestýkaly, nebo jen 

velmi výjimečně. 
17

 Objektivně Tereza v době rozhovoru znala svou „novou rodinu“ 3 měsíce, a byla u nich na návštěvě 

dvakrát.  
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3.3.2.2 Vazba ke kamarádce/kamarádovi 

 Podkategorie vazby ke kamarádce či kamarádovi je kvalitativně odlišná u dětí 

z dětských domovů a u dětí z rodin. To přisuzuji právě odlišnému postavení sebe sama 

v rámci rodiny.  

 

Děti z rodin 

U dětí z rodin je navázaná pevná vazba k rodině, a proto kamarádi neplní tak 

životně důležitou funkci ve vazebném chování, ačkoliv tím nemíním znevažovat jejich roli 

v životě dítěte (ta naopak v tomto období stoupá). Jejich důležitost lze podepřít častým 

vyprávěním aktérů o kamarádech, rozlišováním přátel dle blízkosti (kamarád x nejlepší 

kamarád) a schopností uvést, jaké vlastnosti od nich očekávají (Vašek: No aby nic neříkal 

jako tajemství a tak, neskákal do řeči, a aby nepomlouval., Honza: (…) oni jsou vtipný, 

děláme spolu různý blbosti. Prostě jdeme spolu ven. No a asi jako by měl bejt férovej a 

nepodrážet nikoho no.). 

Zaměřím-li se na funkci přátelství v životě dítěte, ukazují se zde odlišnosti v rámci 

genderu. Pro dívky je důležité přátelství z hlediska porozumění, vyslechnutí a vzájemného 

svěřování (Nela: To vždycky proberem všechno, co se nám stalo, kdo nám co udělal a tak. 

Vzájemně si tak postěžujem., Pavlína: Tak třeba jako, když mě to tady fakt jako naštvou, že 

bych chtěla bejt sama, tak já si to nechám pro sebe a pak to všechno vypovídám jí (…)). 

Chlapcům zas kamarádi slouží jako zdroj legrace a zábavy při společných aktivitách. 

Pomoc a porozumění vyhledávají ve své rodině. 

 

Děti z dětských domovů 

Vazbu ke kamarádce/kamarádovi vnímám u dětí z dětských domovů ve vztahu ke 

kategorii individualismu. Ten považuji za předurčující prostředí k tomu, jak bude vazebné 

chování probíhat. 
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Jako jsem u individualismu považovala gender za důležitý faktor, tak i u kategorie 

vazby ke kamarádce/kamarádovi na něj musím brát ohled. U dívek dochází k vytvoření si 

pevné vazby na jednu konkrétní kamarádku, která u nich pravděpodobně zastupuje funkci 

chybějící rodiny. To je i explicitně vyjádřeno v jejich výpovědích (Lucie: Chtěla bych bejt 

(…) s tou kámoškou, jako s tou Lenkou a její sestrou, tak bejt jejich sestra. To by sem 

chtěla, to bych moc chtěla., Tereza: Jo, já mám asi víc radši úplně nejradši mám Péťu i z 

rodiny jako. Kdybych si měla vybrat rodinu, anebo Péťu, tak jdu radši za Péťou.). Vazba 

na kamarádku se projevovala nejen u takto explicitních vyjádřeních, ale i v mnohých 

spontánních vstupech při popisu sebe sama, činností a v odpovědích na otázky, s kým tráví 

rády čas, o koho by nechtěly přijít, komu se svěřují atd. U všech ostatních dětí (z rodin i 

z dětských domovů) v odpovědích na tyto otázky stála na předním místě rodina. 

Upřednostnit kamarádku před rodinou má u dívek z dětských domovů své logické 

opodstatnění. Jednou z možných interpretací je snaha ochránit svůj sebeobraz. Vnímám-li 

jako důležitějšího člověka toho, kdo opětuje vřelý vztah ke mně před někým, kdo mě 

odmítl, posiluje to mou sebeúctu. Pravděpodobně svou roli hraje i podobná zkušenost 

(nefunkční rodina), kterou dívky mohou vzájemně sdílet.  

Dívčí oslabený individualismus (označen jako splývání s druhými) zde považuji za 

předurčující faktor sloužící k navazování vztahů k druhým lidem, které jsou pro ně důležité 

z hlediska vnímání sebe sama.  

V rozhovorech s chlapci neprostupuje kategorie vazby na kamaráda tak významně. 

Určitou roli zde hraje jejich zesílený individualismus, který zodpovídá za sníženou 

tendenci v navazování vztahů s druhými, za vymezování se proti nim, jejich názoru atd.  

Pro oba chlapce je společné to, že se během rozhovorů na kamarády obrací jen při 

dotazech mířených přímo na problematiku přátelství. Dále se chlapci vymezují proti 

potřebě mít vícero kamarádů, což dávám do spojitosti s jejich výpověďmi ohledně 

nepodstatnosti názoru druhých (Petr: Mně ani nejde o to mít dost kamarádů. (…) Mně to 

nevadí, mně je celkem jedno, co o mně kdo říká.). Zdá se, že jejich individualismus 

ovlivňuje jimi navazované vztahy, které se ve srovnání s dívkami jeví být slabé a pro život 

méně důležité. 
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Mezi chlapci je však viditelná i rozdílnost, kdy Petr uvádí svého nejlepšího přítele, 

který je pro něj přitažlivý hlavně z hlediska vzájemné podobnosti (No víc si rozumíme, 

protože my jsme jako, že skoro nejvíc zažili ze školy. Oni mi skoro všichni ostatní takový 

děcký připadaj, že jo a on mi připadá takovej starší no.). Podobnost mezi Petrem a jeho 

kamarádem je dále znatelná i v jejich vlastnostech (udrží tajemství, vyspělost) a ve 

společných zájmech. Na rozdíl od Petra se Jirka vymezuje proti jakémukoliv bližšímu 

vztahu, kdy říká, že na nejlepší kamarády „nehraje“, a proto žádného takového nemá. I 

přes mou snahu dopátrat se k někomu konkrétnímu, mluví o dětech obecně (o tom, že si 

rozumí se všema, že je mu jedno, s kým si povídá, zlobí). To ve spojitosti s Jirkovým 

postojem k rodině i k dalším lidem interpretuji jako snahu udržet si odstup od lidí, kteří by 

mu mohli potenciálně ublížit. Jde tedy o jakési bez-vazebné chování, které jsem se 

rozhodla vymezit jako zvláštní podkategorii. 

Gender se u dívek i chlapců projevuje obdobně jako u dětí z rodin. U chlapců jsou 

též kamarádi hlavně zdrojem zábavy a zlobení při společných akcích, činnostech. Pro 

dívky je zas důležitá důvěra a porozumění. 

 

3.3.2.3 Bez-vazebné chování 

 Tuto podkategorii jsem při zkoumání jednotlivých rozhovorů nalezla obsaženou 

pouze u Jirky. V jeho vyprávění je mnoho náznaků, které odkazují ke snaze udržet si 

odstup od druhých. Zvláště znatelné je to v pasážích, kdy mluví o druhých pouze v rovině 

obecnosti, a tím ještě podtrhuje jeho distancovaný vztah k nim. Z rozhovoru vyznívá, že 

Jirka ve svém okolí nemá člověka, ke kterému by měl v současnosti navázaný blízký vztah. 

Vazebné chování u něj lze spatřit pouze v rovině touhy po své původní rodině. 

 Považujeme-li za bez-vazebné chování nejen snahu držet si odstup od druhých lidí 

a ochranu před vytvořením pevného vztahu k blízkému člověku, ale zároveň to pojímáme 

v obecnější rovině jako nenavázání pevné vazby, můžeme tuto podkategorii v mírných 

náznacích nalézt i u dalších dětí. Stačí se jen kriticky ohlédnout za výše popsanými 

interpretacemi, které se zabývaly vazbou k rodině či ke kamarádce/kamarádovi. 
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 Je totiž možné spekulovat, jak moc pevné a stálé jsou vztahy Petra, Terezy a Lucie 

ke svým kamarádům/kamarádkám. Kdyby šlo o opravdu kvalitní vztahy, neměly by děti 

pociťovat jistotu a stabilitu, jež by se promítla i do dalších vztahů? To by se potenciálně 

projevilo v Petrově neodmítavém postoji vůči ostatním a v „nerozplývání se“ dívčí 

osobnosti ve vztazích s druhými. To je však možno vyvrátit tím, že si děti uvědomují 

nestabilnost a relativní nedůležitost navazovaných přátelských vazeb (ve srovnání 

s rodinou, životním partnerem), které tak nemohou poskytnout jistotu, jež by se promítala i 

do jiných vztahů. 

Výpovědní hodnota těchto úvah je těžko zhodnotitelná, pro náš výzkum vcelku 

nepodstatná. Spíše než objektivně vytvořená pevná vazba k někomu blízkému nás zajímá 

subjektivní hodnota přikládaná danému vztahu. Ta je zřetelně vyjádřená v rozhovorech 

s dívkami, méně pak u Petra, který se nezaobírá svým vztahem ke kamarádovi, ale jeho 

vlastnostmi a činnostmi, které spolu podnikají.  

 

3.3.3 Sebejistota 

Na sebejistotu nahlížím jako na kategorii zastřešující sebehodnocení a kladné 

sebepojetí, a to z toho důvodu, že se jedná o dimenze jen obtížně od sebe oddělitelné.  

 Sebejistota v sobě zahrnuje i u dětí nalezené kategorie jako podceňování se, 

spokojenost, touhu změnit se. Považuji je za různé úrovně sebejistoty, které jsou spolu ve 

vzájemném provázání. Sebejistotu je možno charakterizovat jako spokojenost se sebou 

samým, důvěru ve své schopnosti, v sebe sama. Na druhém pólu stojí nejistota, spojena 

s vlastním podceňováním a touhou změnit sám sebe. 

 

Děti z rodin 

 Sebejistota a spokojenost se sebou samým prostupuje všemi rozhovory u dětí 

z rodin. Projevuje se v hodnocení sebe sama, svých úspěchů, ale i v popisu slabých stránek 

a budoucího očekávání. Sebejistota je explicitně vyjádřena při hodnocení spokojenosti se 

sebou samým na škále jedna až pět, kdy stupeň jedna značí největší spokojenost a bod pět 
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spokojenost nejmenší. Děti sebe sama označily na bodech jedna nebo dva (Nela: No tak asi 

dvojka (…) jakože bych mohla změnit tu naštvanost nebo ehm no třeba i tu stydlivost ňák 

víc omezit., Pavlína: Jednička určitě. Já jsem se sebou spokojená, jako kdybych, jako kdyby 

se mi něco jako úplně razantně nelíbilo, tak bych se to snažila jako co nejvíc změnit. Ale 

jako pocit, že bych něco razantně měnit měla, to nemám ten pocit. Já jsem teda se sebou 

spokojená úplně dobře jak ve škole, tak třeba doma, jak se chovám nebo jakou mám jakoby 

osobnost., Honza: Tak já myslím, že tak ta dvojka no (…) No jako, že jsem hodně 

spokojenej, ale asi jako zas, že by to bylo úplně nejlepší, to zas ne.). I z těchto ukázek je 

možno vyčíst, že ohodnocení sebe sama na škále je v souladu s tím, jak o sobě děti 

smýšlejí. 

 Mezi hlavní zdroje sebejistoty patřila škola, aktivita (sport, kreslení, zpěv) a vztahy 

s druhými. Děti disponovaly schopností ohodnotit sebe sama v prováděných činnostech či 

například ve školních předmětech, vyjádřit své slabiny bez toho, aby to ovlivňovalo jejich 

sebejistotu. 

 Sebejistota a spokojenost se sebou samým byla vyjádřena všemi dětmi, rozdíl však 

spočíval v množství vstupů s touto tématikou. To dávám do souvislosti s kvalitou 

propracovanosti popisu sama sebe. Ta se lišila mezi dívkami a chlapci, kdy dívky byly 

schopnější podrobněji vyprávět o svých schopnostech, dovednostech, budoucích 

představách atd. Častěji se tedy vracely k sebejistotě a spokojenosti se sebou (Pavlína: (…) 

ale já jsem spokojená s tím, jaká jsem a myslím si, že to je v pohodě. A nic bych na sobě asi 

moc měnit nechtěla, Pořád snad budu mít takovej ten přístup, jo jsem dobrá a dokážu dělat 

to, co mě baví, tak je to v pohodě.). 

 V žádném z rozhovorů jsem nenalezla náznaky směřující k vlastnímu podceňování 

či k touze po rozsáhlejší změně sebe sama. 

 

Děti z dětských domovů 

V sebejistotě dětí z dětských domovů nepanuje takový soulad jako u dětí z rodin. 

Sebejistota je mnohdy v rozhovorech explicitně vyjádřena, např. na výše popsané škále (tři 

děti označily jedna, Tereza tři), v uvedené tendenci nic na sobě neměnit, či v přímých 
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vyjádřeních o spokojenosti se sebou samým. Nicméně mnohými dalšími vstupy je tato 

sebejistota znejistěna.  

Odlišný je přístup k sobě samé u Terezy, která o sobě mluví téměř vždy s negativní 

valencí, často však odbíhá k názorům druhých, které jsou pozitivní, a jež pro ni mají 

velkou váhu. Sama pak v nestřežených chvílích názory druhých přebírá a vyjadřuje sama 

za sebe (No jako oni mi hodně děti ve škole říkají, že (…) že jsem jakože dobrá skoro úplně 

na všechno (…) bych řekla, že jsem nadanej člověk (…)). Z odpovědi na mou otázku 

ohledně toho, jak se pozná, že je někdo „dobrej“ ((…) tak ňák mu někdo řekne, že je třeba 

dobrej nebo takhle (…) jo, že to ostatní řeknou.), usuzuji, že hodnocení druhých může 

ovlivňovat její sebejistotu. Předpokládá-li totiž Tereza, že názor druhých je měřítkem 

k určení toho, jestli je někdo dobrý či ne, tak pozitivní vazba od ostatních (kterou ostatně 

dle svého přesvědčení dostává), ji utvrzuje v její hodnotě. Ve výsledku je tedy možno její 

sebejistotu považovat za dobrou, byť závislou na názoru druhých (takže i nestabilní). 

Srovnáme-li dle tohoto kritéria Terezu s ostatními dětmi z dětských domovů, je její 

přístup sice obrácený, avšak ne tak odlišný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tereza 

k sobě přistupuje a priori negativně, avšak z různých zdrojů přijímá pozitivní informace o 

sobě samé. Její sebeobraz je tedy stejně nesouladný jako u ostatních dětí, které k sobě 

explicitně přistupují pozitivně, avšak z mnohých dalších vstupů je znatelná jejich nejistota 

se sebou samým. Všemi rozhovory tedy prostupuje nesoulad, který interpretuji jako 

ohroženou sebejistotu. 

Nejistota se sebou samým je znatelná zvláště v náhledu na budoucnost, kdy u všech 

dětí zaznamenávám strach ze zvládání rodičovské role, ačkoliv tato obava není vyjádřena 

přímo (Petr: Hlavně, aby to fungovalo…, Jirka: Dítě jedno stačí (…) aby se to zvládalo, že 

jo., Lucie: Prostě aby sme fungovali jako normální rodina.). To vnímám v souvislosti 

s touhou či zájmem o peníze, který je zmíněn všemi dětmi (Lucie: (…) ale chtěla by sem 

třeba za deset let, aby sem byla bohatá.). Tímto pohledem na svou budoucnost se značně 

odlišují od dětí z rodin, které místo o rodičovské roli a financích uvažují více o tom, čím 

by se rády staly, aby to bylo v souladu s jejich zájmy a dovednostmi (Nela: No že bych se 

jako chtěla stát architektkou no. I paní učitelka na výtvarku mi říká, že by to mohlo jít.). 



73 

 

Nezdá se, že by náhled dětí z rodin na budoucnost byl podmíněn strachem či nejistotou 

z jejího zvládání. 

Sebejistota se u dětí z dětských domovů jeví zpochybněna i v dalších jejich 

výpovědích. U Petra lze nejistotu spatřit v tom, jak důležitá je pro něj výhra nad druhými. 

V rozhovoru se mnohokrát vrací ke své neschopnosti přijmout porážku (Jak to všichni 

říkaj, a myslím si, že i mají pravdu, že říkají všichni, že celkem ani neumím uznat porážku. 

A to je jako ve všem.). Pro jeho sebejistotu je tedy zcela nutné potvrzení sebe sama jako 

vítěze a vyhnutí se roli poraženého. Srovnáme-li to s Honzou, kterým je výhra považována 

za nepodstatnou, je možno interpretovat jejich rozdílný přístup z hlediska sebedůvěry. Pro 

Petra může být výhra hlavním zdrojem potvrzení vlastní hodnoty, zatímco u Honzy se 

s touto potřebou sebepotvrzení nesetkáváme. 

Luciina sebejistota je zpochybněna její snahou či přáním měnit na sobě mnoho 

svých charakteristik, z nichž některé jako vzhled jsou klíčové
18

 pro sebepojetí. Pro Terezu 

je touha po změně sebe sama ještě palčivější, opakovaně se k ní navrací (Hm, no to určitě. 

Prostě být úplně jiná no.). Silně se u ní projevuje též podceňování, kdy o sobě hovoří jako 

o hloupém člověku, o někom, kdo špatně skončí atd. Podceňování sebe sama je v mírnější 

podobě typické i pro Lucii.  

Pro všechny děti z dětských domovů je společná jejich snaha vyhnout se 

explicitnímu vyjádření toho, v čem jsou dobré, v čem vynikají. U dívek to lze interpretovat 

ve vztahu k jejich snížené individualitě a z ní plynoucí závislosti na vztazích s druhými. 

Potřeba ujištění se u nich jeví jako nezbytná pro pozitivní ohodnocení sebe sama. 

Vysvětlení tohoto fenoménu u chlapců není tak očividné. Může se jednat o sníženou 

důvěru v sebe a své schopnosti v souvislosti s jejich vymezováním vůči názoru druhých, 

díky čemuž nedostávají, či spíše nepřijímají zpětnou vazbu o tom, v čem jsou dobří. Jejich 

sebehodnocení je závislé pouze na jejich náhledu, do kterého se však může promítat 

nejistota způsobená opuštěním vlastní rodinou (V čem jsem dobrý, když mě rodiče 

nechtějí?). Také se můžeme uchýlit k obecnější interpretaci neschopnosti se kladně 

ohodnotit jako důsledku snížené sebedůvěry, zvýšené stydlivosti či sebekritičnosti.  

                                                 
18

 Předpoklad o důležitosti vzhledu pro sebepojetí pramení z literatury (např. Harter, 2012; Macek, 2012). 
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Neschopnost ocenit se považuji za významnou charakteristiku dětí z dětských 

domovů vzhledem k tomu, že žádné z dětí z rodin nemělo problém s podobnými 

vyjádřeními. 

 Sebejistotu považuji za důležitou kategorii celého výzkumného souboru. U dětí 

z rodin jde především o zvýšenou sebejistotu a spokojenost se sebou samým, která se zdá 

býti stabilní. U dětí z dětských domovů je projevena ve formě jejího ohrožení. 

 

3.3.4 Genderové vymezení 

Problematika genderového vymezení se alespoň okrajově objevila ve všech 

rozhovorech, i přesto, že se zadávané otázky tohoto tématu nedotýkaly. Gender je však 

přirozenou součástí sebepojetí, což svým způsobem potvrzují i odpovědi na otázku Kdo 

jsi?, kdy pět dětí uvedlo jako jednu z prvních charakteristik své pohlaví/gender. 

Určité genderové rozlišení se objevilo v charakteristikách přisuzovaných sobě i 

druhému pohlaví. Chlapci o sobě častěji smýšleli jako o vtipálcích, bordelářích a zlobičích 

(Honza: Tak asi usměvavej, že dělám asi kraviny jako každej kluk.), což je v souladu 

s jejich domněnkou o tom, co o nich říkají druzí (Honza: Že dělám kraviny, že teda jako 

sportuju a jinak nevím, co jako.). I dívky přisuzují chlapcům typicky mužské vlastnosti 

jako odvážnost, zábavnost, hravost (Pavlína: (…) a kluci, ti si ze všeho pořád dělaj 

srandu.). 

U dívek je to obdobné. Na sebe nahlížejí jako na příslušnice ženského pohlaví, 

které se vyznačuje zvýšeným zájmem o svůj vzhled a o porozumění druhým (Pavlína: Tak 

třeba, co se týče toho kamarádství, to jsem dobrá, třeba když se potřebuje někdo 

vypovídat., Nela: Ale že občas někoho vyslechnu a často i poradím. Že se na mě třeba i 

Viki obrací o radu (…)). Při popisu nedostatků zas dívky uvádějí vlastnosti jako urážlivost, 

stydlivost, odmlouvání atd. 

Celkový náhled na sebe sama je u dívek i chlapců silně podmíněn genderovými 

představami a stereotypy. To pravděpodobně u dětí nepodléhá sebereflexi, a tedy 
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nedochází k uvědomování, že vlastnosti a dovednosti přisuzované mně a členům opačného 

pohlaví souvisí s interiorizovanými společenskými stereotypy. 

Vztah k opačnému pohlaví je některými dětmi vnímán neutrálně, častěji však bývá 

zabarven negativní valencí (Petr: Jakože nějaký holky, co ve škole jsou (…) se furt smějou 

blbým věcem., Lucie: Ňáký kluci (…) se chovaj trapně, jak tam furt běhaj po škole, hážou 

s míčema a tak.), což může sloužit k ochraně vlastní hodnoty. Vnímám-li své pohlaví jako 

hodnotnější, jsem i já jako jeho příslušník lepší než členové opačného pohlaví. I to může 

být důvodem k obklopování se příslušníky stejného pohlaví. Tato tendence byla viditelná u 

většiny dětí. 

 V rozhovorech nebyly patrné rozdíly v genderovém vymezování mezi dětmi 

z dětského domova a z rodin. Nejvíce se však genderové vyhranění promítalo do vyprávění 

Petra, nejméně zas prostupovalo rozhovorem Terezy. Petr jako by se ve svém chápání sebe 

sama i okolního světa striktně držel genderových stereotypů. Sám sebe jako příslušníka 

mužského pohlaví charakterizoval pomocí typicky mužských vlastností (př. soupeřivý, 

odvážný, neschopný uznat porážku) a dívkám zas přisuzoval ženské, převážně mateřské 

vlastnosti jako podporu a schopnost uklidnit.  

Oproti tomu stojí Tereza, která sebe samu popisuje v mužských vlastnostech 

(zlobivá, sklony k rvaní se a předvádění) a místo o dívce, o sobě v odpovědích na Kdo jsi? 

a Jaká jsi? mluvila jako o člověku, používající mužský rod (Ehm no sem hloupej člověk, 

kterej nedává pozor v hodinách, jak kdy, a kterej (…)). I u Terezy je však možné nalézt 

ženskost převážně v obrazu toho, jaká by chtěla být ((…) budu prostě hodná a budu všem 

pomáhat a (…) chovat se k lidem tak, jak oni si představujou.). Tu spatřuji v tom, že 

pomáhat lidem a být s nimi zadobře je obecně považováno častěji za ženskou dovednost. 

Je zajímavé, ačkoliv těžko interpretovatelné, že vysoce genderově vymezený Petr i 

genderově méně vyhraněná Tereza jsou děti z dětského domova. U zbytku dotazovaných 

jsem nenalezla podstatné rozdíly v kvalitě či v kvantitě genderu obsaženého 

v rozhovorech. 
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3.3.5 Dospělost jako ctnost 

Kategorie dospělost jako ctnost byla při pročítání jednotlivých rozhovorů vytyčena 

jako důležitá pouze u Petra. Ani při opětovném zkoumání rozhovorů, zaměřeném na 

vyhledávání spojitostí právě s touto kategorií, jsem ji ve výraznější podobě nezaznamenala 

u žádného dalšího dítěte. 

Název této kategorie byl zvolen v souladu s tím, jak se povaha tématu dospělosti 

zračila v Petrově vyprávění. Zdálo se, že dospělost je považována za něco, k čemu je dobré 

směřovat, čeho je dokonce nutné dosáhnout pro posílení své hodnoty. V souladu s tímto 

náhledem jsem téma dospělosti vztáhla k Eriksonově teorii, která v každém vývojovém 

období popisuje konflikt, kterým jedinec prochází, a z něhož by měl vyjít obohacen určitou 

ctností. Ta je nutná a určující pro jeho další vývoj, tak jako je pro Petrovu spokojenost se 

sebou samým nezbytné dosáhnutí dospělosti. 

Jde o významnou kategorii, prostupující celým rozhovorem. Nalezneme ji v popisu 

sebe sama, v tom, čeho si váží na druhých, v propracovanosti plánů do budoucnosti a 

v měřítku sloužícího k vymezování se vůči druhým (Ono totiž jako u nás ve třídě, ony jsou 

tam takový děti, co se bavěj spíš o dětských věcech, holky furt jsou dětský, že jo., (…) on mi 

připadá takovej starší no (…) Oni se začnou smát každý blbosti, to on ne.). Jednoduše 

Petrův postoj můžeme vyjádřit představou, že, co je starší, to je lepší. Proto také dochází k 

upínání jeho pozornosti do budoucnosti (do jeho propracovaných představ, přání).  

U ostatních dětí se zmínka o dospělosti objevila jen výjimečně, a to bez souvislosti 

s charakterem této kategorie (dospělost jako ctnost). Šlo například o touhu být starší, která 

však byla provázaná s jasným účelem (Lucie: A bejt starší, aby mi bylo patnáct, protože 

jsem s Lenkou (…) No, že bychom jako stejný byly a mohly spolu toho jako spoustu 

podnikat, chodit ven. Takhle já nemůžu tolik, co ona, to mě, no, štve.), a tedy nezapadala do 

této kategorie. V otázkách mířených na budoucnost pak nalézáme témata jako nejistota a 

strach z budoucnosti, na které však nahlížím jako na produkt sebejistoty. 

Je obtížné interpretovat, proč je pro Petra dospělost tak významným tématem, a 

proč u ostatních dětí tuto kategorii nenalézáme, či jen velmi okrajově. Jedno z možných 

vysvětlení nám poskytuje zaměření se na Petrovy další významné kategorie (silný 
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individualismus, vymezení se vůči těm „správným“, genderové vymezení, vazba na 

kamaráda, se kterým se odlišují od ostatních), jež nám odhalují jejich vzájemnou 

provázanost. Spojujícím prvkem je vymezování se, které je možno nalézt také v kategorii 

dospělosti jako ctnosti. Je otázkou, zdali jde Petrovi o dospělost jako takovou, či je spíše 

prostředkem k vymezování se vůči druhým, které se pro něj stalo důležitou součástí 

sebepojetí? 

 

3.3.6 Vymezení se vůči „těm správným“ 

 Vymezení se vůči „těm správným“ v sobě zahrnuje vícero kategorií, které byly u 

dětí zaznamenány jako důležité. Jedná se o zlobení jako ctnost, neučení se jako ctnost a na 

druhém pólu sem zahrnuji i vzdělání jako ctnost. Sama kategorie popisuje postoj dětí 

k těm, které považují za poslušné, hodné, rády se vzdělávající atd. 

 

Děti z rodin 

U dětí z rodin se vymezování vůči „těm správným“ neobjevuje v žádném z 

rozhovorů. Naopak bychom přístup těchto dětí mohli označit za sounáležitost s „těmi 

správnými“, neboť považují vzdělání i poslušnost za ctnost. 

Škola je brána za podstatnou součást života, která jim umožňuje projevit svůj 

potenciál a je důležitá zvláště pro směřování k budoucímu uplatnění. Charakteristické jsou 

úvahy nad tím, co bude (Nela: No že bych se jako chtěla stát architektkou (…) No a mamka 

dost malovala, tak říkala, že by mi taky jako pomohla, protože to je prý velká příprava jako 

na ty přijímačky. Ale to jako ještě předtím bude nejlepší, když na gympl půjdu. Odtamtud 

se pak nejlíp jde na tu architekturu.). Jako zvláště důležitá se škola jeví pro děti 

navštěvující gymnázium (Pavlína, Honza), kdy přechod ze základní školy je pro ně tak 

významným tématem, že ho označuji za životní zlom (Honza: Jsem jako rád, že jsem na 

gymplu a né na základce, tady je to jako dost lepší no., Pavlína: (…) hodně se toho změnilo 

v kolektivu (…), A ono jako mezi klukama se tam hodně prali a tak a mně to asi 
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nevyhovovalo. Teď je to lepší, teď jako kluci se pořád perou, ale už je fakt vidět, že je to 

jenom sranda.). 

Charakteristickým znakem dětí z rodin je i jejich poslušnost, snaha být s učiteli i 

rodiči zadobře. Ta se silněji projevuje u dívek (Pavlína: S učitelema, jako třeba naše paní 

učitelka třídní má ke mně jako takovou no já bych řekla důvěru (…) A já bych řekla, že 

učitelé mě maj celkem rádi, dělám úkoly, tak je to fajn. Na testy jsem často naučená, 

neopisuju.), méně u chlapců, kteří se v souladu s genderovými stereotypy projevují 

zlobivěji (Vašek: Jako trochu ale s klukama zlobíme nebo někdy jsme trochu drzí a tak. Ale 

dost jako ze srandy. Žádnej problém jsem z toho snad nikdy neměl., Honza: Tak asi 

usměvavej, že dělám asi kraviny jako každej kluk. Ale jako, že bych dělal jako mega 

kraviny, to se říct nedá.). Dokáží se však dobře zorientovat v tom, kdy se vtípek či legrace 

hodí, takže s učiteli i s rodiči zůstávají zadobře, nemívají s nimi problémy. 

Známky jsou dětmi považovány za důležitý zdroj hodnocení, který je jen výjimečně 

zpochybňován. To vnímám v souvislosti s jejich přístupem k dospělým autoritám, vůči 

nimž děti nepociťovaly potřebu se vymezovat, naopak spíše docházelo k přejímání jejich 

názorů za své. Podíváme-li se na tuto kategorii z jiného úhlu pohledu, zjistíme, že spíše 

dochází k určitému vymezování vůči „těm zlobivým“. Dětem z rodin nevyhovují ti, co se 

perou či ubližují druhým. To lze pravděpodobně interpretovat v souvislosti s tím, že jsou 

pro ně referenčními osobami spíše rodiče a učitelé a tedy i jejich hodnoty jako poslušnost a 

férovost. V rámci toho se vymezují vůči těm, kteří tyto ideály nesplňují, nebo se proti nim 

dokonce bouří. 

 

Děti z dětských domovů 

 Vymezování se vůči „těm správným“ je kategorií, která se určitým způsobem 

promítla do rozhovorů všech dětí z dětských domovů. Není cíleně směřována jen na děti 

slušňáky a šprty, ale určitá míra nevole či odporu je mířena také proti dospělým autoritám. 

 Zlobení je považováno za něco jako dovednost (možná i umění), které je třeba mít 

v sobě a jež je zdrojem zábavy. Vymezuje nás to proti těm slušným, které považujeme za 

nudné a celkově horší. V souvislosti s tím, že dívky vnímají samy sebe hlavně jako součást 
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skupin či vztahů, nevymezují se samy proti někomu konkrétnímu, ale v rámci skupinových 

bojů proti šprtům a slušňákům (Tereza: No jako je to takový zajmavý jako, no jako 

polovina je jakože slušných a polovina je jakože takových banda jakože hloupých. Ne 

jakože hloupých, takových, že jsou chytrý, ale dělaj ze sebe hloupý. No tak já jsem vlastně 

mezi tou bandou, co dělá hloupý samozřejmě a právě mám dvojku z chování.).  

Dívky jsou též velmi citlivé na spravedlnost, na představu být mezi těmi, kterým je 

nadržováno (Lucie: No aby neměli rádi jenom ty šprty nebo jako spíš, aby byli féroví (…), 

Tereza: (…) nechci, aby mi někdo nadržel nadržoval (…) proto dělám kvůli tomu i ty 

blbosti někdy.). To je možno interpretovat jako snahu být oblíbený v rámci skupiny, do 

které patří. Je-li pro ně referenční skupinou uskupení dětí dětského domova, které se dle 

mé zkušenosti vymezuje vůči slušňákům i šprtům, je pro ně z hlediska přijetí výhodné 

zastávat s nimi stejný názor. Tato interpretace je v souladu s pojímáním vzdělání a 

poslušnosti dětmi z rodin. Ty za referenční osoby považují rodiče, kteří jim ukazují, že je 

správné nahlížet na vzdělání a slušné chování jako na hodnotu, ke které je třeba směřovat. 

Toto odlišné pojetí referenčních osob může být důvodem k rozdílnému přístupu dětí 

z rodin a z dětských domovů. 

Dalším možným náhledem na projevené odlišnosti je rozdílné vnímání vztahu 

dětské a dospělé kultury. Děti z dětských domovů je vnímají odděleně, ve 

vzájemné opozici, což je vede k vymezování se vůči dospělým a jejich náhledu na svět. U 

dětí z rodin jsou obě kultury přirozeně propojeny (sdílení života s rodiči) a ony tak nemusí 

volit jen jednu a dokazovat příslušnost k ní pomocí odmítání druhé. 

Chlapci své zlobení pojímají více individualisticky a oproti dívkám jej směřují 

spíše vůči dospělým autoritám (Jirka: No občas na učitele a vychovatelky drzej jsem no., 

Petr: Říkám nějaký vtipy nahlas při hodině, prudím docela hodně učitelek. (…) S 

některýma učitelema, ty to berou ze srandy a některý jsou fakt naštvaný, že mi dělaj 

problémy.). Ve srovnání s chlapci z rodin však nedokáží (či nechtějí?) odhadnout míru, 

která by byla tolerovatelná, a proto se s některými dospělými nacházejí v neustálém boji. 

Vtipnost a zlobivost považují chlapci za své silné stránky, za něco, co mají na sobě rádi, 

ačkoliv je to mnohdy zdrojem sankcí a nepříjemných reakcí. 
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Neučení se je všemi dětmi pojímáno jako něco hodnotného, zvláště je-li to spojeno 

s přirozenou chytrostí (Petr: Možná by řekla, že jsem chytrej, protože většinou, když já 

nahlas řeknu něco, tak jako že je to většinou dobře, že jo. Všichni říkaj, že bych měl samý 

jedničky, akorát já to spíš flákám., Lucie: No z matiky občas dostanu špatnou známku, ale 

spíš jako to, když se učím, tak by sem mohla mít třeba jenom dvě dvojky na vysvědčení. 

Hm, ale to já nejsem taková zas.). Za chytré a k tomu „nešprťácké“ se považují všechny 

děti. Dokonce i Tereza svá opakovaná propadnutí přisuzuje nedostatečné snaze, namísto 

sníženým schopnostem. To může sloužit jako obranný mechanismus před poklesem 

sebehodnocení z důvodu nezvládání školy, zvláště pokud je nedostatečná snaha 

považována za něco hodnotného. 

Tato kategorie poukazuje na to, jak odlišně se děti mohou stavět k učení, píli, 

autoritě, zlobení, poslušnosti atd. V rámci mého vzorku se ukázaly velké rozdíly v pojetí 

těchto témat mezi dětmi z rodin a z dětských domovů. 

 

3.3.7 Nespravedlnost 

 Kategorie nespravedlnost se vyznačuje vnímáním pocitu křivdy, který pramení 

z postoje druhých vůči mně či skupině, do které patřím. Původcem nespravedlnosti nemusí 

být však jen postoj druhých, ale například také životní situace, ve které jsem se ocitl/(a). 

 Nespravedlnost úzce souvisí s předešlou kategorií vymezení se vůči „těm 

správným“, ve které jsem se již okrajově zmínila o prožívání tématu spravedlnosti dětmi 

z dětských domovů. 

 

Děti z rodin 

 Mezi jednotlivými dětmi jsou znatelné rozdíly v pojímání této kategorie. Je-li téma 

nespravedlnosti v rozhovoru obsaženo, tak pouze ve formě produktu postoje druhých, 

nikdy ne jako výsledku životní situace. To je možno interpretovat v souvislosti s životní 

spokojeností, která se zračila ve všech poskytnutých rozhovorech. 
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 U Vaška tuto kategorii nenalézáme vůbec, u Honzy jen velmi okrajově, a to 

převážně v přístupu učitelů (No prostě jako, že třeba moc nadržujou holkám, třeba nejsou 

jednostranný. (…)když s klukama zlobíme, a jakoby ten další den zlobí někdo jinej a pak, že 

když třeba slyší, že je tam hluk, tak automaticky to je na nás.), který je považován za 

genderově podmíněný. Nejedná se tedy o nespravedlnost směřující konkrétně ke mně, ale 

ke skupině, jíž jsem členem. 

  Okrajově je znázorněna i u Pavlíny ve vztahu k druhým lidem, k matce a 

k učitelům, jejichž jednání považuje naopak za spravedlivé. U Nely nespravedlnost 

nalézáme ve více rovinách, u učitelů a kamarádek, které ji přisuzují vlastnost (soupeřivost), 

jíž ona nepovažuje za svou. Nespravedlnost je pro Nelu patrně významným tématem, když 

se k ní v průběhu rozhovoru opakovaně navrací, a když ji vnímá zakomponovanou ve 

svém sebepojetí (Anebo možná i to, že ve mně dlouho přetrvává, jako když někdo udělá 

ňákou křivdu nebo jak to říct.). Je těžko interpretovatelné, proč tomu tak u Nely je a proč 

všemi ostatními dětmi je nespravedlnost považována za více méně nepodstatnou kategorii. 

Podíváme-li se celkově na charakteristiku Nely, zjistíme, že jsou pro ni vztahy 

s druhými velmi významné (v rámci souboru dětí z rodin nejvíce). Proto pro ni i 

nespravedlivé chování a pocity křivdy mohou být tak důležité, neboť jde o faktory, které 

negativně ovlivňují kvalitu vztahů. 

 

Děti z dětských domovů 

 Zřetelně a častěji je tato kategorie prožívána dívkami z dětských domovů, které se 

vymezují vůči nespravedlivému chování dospělých autorit. Férovost a neupřednostňování 

považují za jednu z hlavních charakteristik, která určuje jejich vztah k nim (Tereza: Ale 

dřív no, to jsme neměli moc dobrý učitelky (…) Že to moc nechápaly a často se 

nespravedlivě zlobily., Lucie: Jo, ještě jednu na češtinu, tu taky docela nemusím. Ta je 

neférová (…) Má svý oblíbence, často dostanou lepší známky, i když to maj stejně jako já.).  

Určitá nevraživost je mířena i proti těm, kterým je nadržováno, jakoby to byla 

jejich vina. Vyjádřen je i strach z toho být součástí této nereferenční skupiny, který je 

podpořen aktivním vzdorováním (Tereza: (…) nechci, aby mi někdo nadržel nadržoval, 
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protože by každej měl jako kecy a ježiš, tobě jako nadržuje tenhle a tobě tenhle, ježiš, aby 

ses nerozplakala a takhle jako. (…) proto dělám kvůli tomu i ty blbosti někdy.). Jako 

interpretace tohoto chování se nabízí snaha být konformní se svou referenční skupinou. Je-

li pro ni typické vymezování se proti těm, kterým je nadržováno, mohou dívky tento postoj 

přejímat a chovat se v souladu s tím. Samotné vymezení může být vedlejším produktem 

jejich snahy o přijetí. 

Výše popsaná interpretace dívčího chování je v souladu s postojem chlapců, kteří 

nevyjadřují tendenci stranit se či vymezovat proti těm, kterým je nadržováno (ostatně se 

tohoto tématu v rozhovoru ani okrajově nedotýkají). Stáhneme-li to k jejich zvýšenému 

individualismu a k jimi prezentované představě o nepodstatnosti názoru druhých, zjistíme, 

že oproti dívkám neusilují o kladné přijetí nějakou skupinou, které by je motivovalo ke 

konformnímu jednání či smýšlení. 

 U dětí z dětských domovů se nabízí pohlížet na nespravedlnost z hlediska jejich 

životní situace (žití v dětském domově), ve které se ocitly bez jejich vlastního přičinění a 

jež je znevýhodňuje a je jejich vlastními silami nezměnitelná. Samotné děti se však k této 

skutečnosti nevyjadřují ve vztahu k nespravedlnosti. Možná ji lze spatřovat skrytou za 

jejich vyjádřeními ohledně toho, jak rády by se vrátily domů či v přání vzbudit zájem o 

sebe sama u svých rodičů. Je přeci nespravedlivé, že o mě rodiče nejeví žádný zájem, když 

já je mám rád a považuji je za osoby, o které bych nikdy nechtěl přijít (u Jirky). Spatřuji ji i 

ve vnímané předurčenosti toho, že půjdu ve stopách své rodiny a dopadnu špatně (jako 

bych neměla na výběr – u Terezy). To jsou však již spíše mé úvahy nad tím, co se skrývá 

za jejich větami. Je totiž také možnost, že za nimi leží bolest či jakýkoliv jiný pocit, a ne 

zrovna nespravedlnost. 

 Dobře pozorovatelná je tato kategorie u dívek z dětských domovů, u kterých 

pravděpodobně souvisí se snahou po přijetí druhými. Důležitou roli však nespravedlnost 

hraje i v sebepojetí Nely, a to zvláště pro vnímanou významnost vztahů s druhými. Zůstává 

také nezodpovězenou otázkou, zdali není nespravedlnost významným tématem u všech 

dětí z dětských domovů z hlediska jejich životní situace. 
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3.3.8 Sourozenec jako vzor 

 Vztah k sourozencům se při zkoumání rozhovorů ukázal jako důležitý, a zároveň 

zcela specifický. Specifičnost spatřuji v pojetí sourozence jako ideálu, kterému je třeba se 

podobat. To se u dětí z rodin objevovalo v mnohých kontextech. Vzhledem k tomu jsem 

pro sourozence vyčlenila samostatnou kategorii, ačkoliv by se tematicky mohli zařadit i 

pod kategorii vazba. 

 

Děti z rodin  

 Děti z rodin při popisu sebe sama často odbíhají k sourozencům, k jejich 

vlastnostem, dovednostem, názorům atd. Mnohdy tedy při otázkách na jejich sebepojetí 

odpovídaly ve vztahu k sourozencům (Pavlína: Tak asi ten zpěv a jakoby hraní na klavír. 

Né, že bych v tom byla jako úplně strašnej borec, ňákej Mozart nebo takhle, to je spíš 

ségra, ale taky bych řekla, že jsem v to dobrá., Nela: No jak mám jako starší ségru nebo 

nevím, čím to je. Ale že občas někoho vyslechnu a často i poradím., Honza: No tak protože 

zatím nejsem tak ňák dobrej (…) já to hraju dost krátce od toho září. Ale mně to hodně učil 

brácha jakože (…) a já už jsem něco znal kvůli němu, ňákej ten dvojtakt a tak no.), což 

poukazuje na jejich zakomponování do sebepojetí dítěte. 

 Kategorii jsem pojmenovala „sourozenec jako vzor“ vzhledem k tomu, jak o svých 

sourozencích děti smýšlejí - vždy s pozitivní valencí a mnohdy v rámci společného 

porovnávání (Nela: (…) to jako myslím, že by bylo lepší, kdybych víc jako ségra byla. (…) 

Ségra mi to říkala no, že bych se s tím i jako míň trápila.). Z výše uvedeného 

předpokládám, že sourozenec je považován v rámci sebepojetí za ideální já, ke kterému by 

se jedinec rád přiblížil. 

Od tohoto pojetí sourozence dětmi z rodin se jako jediný lišil Vašek, jenž se ve 

svém vyprávění daleko méně obracel na svou starší sestru. Nenašla jsem žádnou indicii, 

která by naznačovala, že by ji považoval za vzor. Jedna z možných interpretací této 

odlišnosti je, že jako jediný z dětí neměl staršího sourozence stejného pohlaví, který bývá 

dle teorie sourozeneckých konstelací pro mladšího sourozence silnějším vzorem než 

sourozenec pohlaví opačného. Konkrétně starší sestry pak nebývají považovány za vzor, 
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ale spíše za ochranitelský, mateřský protějšek (Toman, 2005 in Zetíková, 2009).  

 

Děti z dětských domovů 

 Děti z dětských domovů se ve svých vyprávěních daleko méně vztahují ke svým 

sourozencům
19

. Nenacházíme u nich časté spontánní vstupy se sourozeneckou tématikou, 

které by poukazovaly na jejich důležitost pro sebepojetí dítěte. V souladu s tím v žádném 

rozhovoru nenalézáme vztah k sourozenci jako k ideálu.  

 Určitou sourozeneckou identifikaci se podařilo nalézt u Terezy, v jejím vyprávění o 

starších bratrech (Jako úplně všichni berou drogy. Úplně všichni a právě teta říkala, ať, že 

jako ať nejsme jako „Kovářojc“ jako že naši bráchové, že ať se toho nechytnem (…) Já si 

myslím, že až budu velká, tak že se spíš toho chytím, ale…), kteří jakoby předurčovali její 

budoucí cestu. V tomto kontextu lze na Tereziny bratry nahlížet jako na negativní vzor, 

který je pro ni však směrující. Srovnáme-li to s dětmi z rodin, tak postoj k sourozencům je 

od toho Terezina odlišný. Její sourozenci nepředstavují ideální já, ke kterému by chtěla 

směřovat, ale spíše jakési předem dané já, které musí následovat. To je možno vidět 

v souvislosti s Tereziným bezmocným postojem k životu, který bude vysvětlen níže, 

v kategorii Já jako aktivní versus Já jako bezmocné. 

 V ostatních rozhovorech jsem nenalezla žádný náznak toho, že by sourozenci plnili 

funkci vzoru. Jako odůvodnění se nabízí to, které jsme využili u dětí z rodin. V celkovém 

souboru aktérů z dětských domovů se nevyskytovalo žádné dítě, které by v dětském 

domově žilo se starším sourozencem stejného pohlaví 
20

 , který by pro něj mohl plnit 

funkci vzoru. To koresponduje s nálezy, které byly zaznamenány u dětí z rodin. Může jít 

tedy jen o specifičnost mého výzkumného souboru, jež by neměla být vysvětlena 

rozdílným výchovným prostředím, ale různorodou sourozeneckou konstelací. 

Otázkou však zůstává, proč se děti z dětských domovů tak málo zmiňují o svých 

                                                 
19

 Lucii však musíme z této kategorie vyčlenit, protože nemá žádného vlastního sourozence, ke kterému by se 

mohla potenciálně vztahovat. 
20

 Děti z DD mnohdy mají více nevlastních sourozenců, se kterými však nežijí, nevídají se. I naši aktéři 

uváděli, že starší sourozence stejného pohlaví mají, ale mnohdy ani nevěděli přesně kolik či kde žijí. Ti proto 

nejsou v rámci interpretace zahrnuti. 
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sourozencích v přirozených kontextech? Petr a Jirka se na sourozence ve vyprávění 

obracejí jen tehdy, jsou-li na ně výslovně dotázáni. To lze srovnat s jejich způsobem mluvy 

o rodičích, který byl popsán v kategorii vazba. Tak jako u rodičů, tak i tady potvrzují 

důležitost sourozenců v odpovědích na otázky S kým bys nejradši trávil/(a) čas?, O koho 

z lidí bys nechtěl/(a) určitě přijít?, Komu se svěřuješ?, avšak v jiných přirozených 

kontextech se o nich již nezmiňují. To na mě působí dojmem, jakoby chlapci subjektivně 

považovali sourozence za velmi důležité, avšak objektivně je ve svém životě spíše 

přehlíželi (nevztahovali se k nim).  

Srovnáme-li toto pojetí s dětmi z rodin, nenalézáme zde tutéž výlučnost vztahu ke 

svému sourozenci. To lze interpretovat v souladu s tím, že děti v dětských domovech žijí 

obklopeny mnoha dětmi, a proto zde role sourozence ztrácí svá specifika a ustupuje do 

pozadí. Sourozenec se postupně dostává do stejné pozice s ostatními dětmi z dětského 

domova, a proto nemusí být tak osobitě zakomponován do sebepojetí daného dítěte. Tato 

tendence v nezmiňování sourozenců však byla dobře sledovatelná pouze u chlapců, a je 

tedy otázkou, zdali zde nehraje určitou roli i jejich zvýšený individualismus, který je ve 

vnímání sebe sama „odtahuje“ od druhých (kamarádů, rodičů i sourozenců). 

Ostatně Tereza se vztahuje ke svým sourozencům o trochu častěji (i když pořád 

méně než děti z rodin) a Lucie nemůže, protože žádné vlastní sourozence nemá. 

Pravděpodobně je pro ni však role sourozence důležitá (Chtěla by jsem (…) bejt s tou 

kámoškou, jako s tou Lenkou a její sestrou, tak bejt jejich sestra. To by sem chtěla, to bych 

moc chtěla.), což je v souladu s jejím vnímáním sebe sama v rámci vztahů s druhými. 

Výlučnost sourozeneckého vztahu je pro ni lákavá vzhledem k přikládané důležitosti 

druhým. I pokud bychom však k její kamarádce Lence přistupovali jako k sestře
21

, 

nenalezneme v rozhovoru žádnou indicii, která by naznačovala, že je pro Lucii vzorem. A 

díky tomu, že ji zmiňuje v mnoha různých kontextech (ve všech bez náznaku obdivu či 

jiného znaku, který by odkazoval k ní jako k Luciinu vzoru), je pravděpodobné, že roli 

ideálu nezastupuje. 

Kategorie sourozenec jako vzor se ve své specifické podobě projevila pouze u 

Terezy, ostatními dětmi z dětských domovů nebyla ani okrajově vyjádřena. To se zcela 

                                                 
21

 Lence je 15 let, takže by se jednalo o staršího sourozence stejného pohlaví. 
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odlišuje od dětí z rodin, pro jejichž sebepojetí je tato kategorie velmi významná. Tento 

rozdíl lze interpretovat mnohými, již popsanými možnostmi. Může jít o rozličné 

sourozenecké konstelace, výchovné prostředí či míru individualismu, nebo i o kombinaci 

těchto faktorů.  

 

3.3.9 Legrace jako ctnost
22

 

 Tuto kategorii nerozděluji klasicky na děti z dětských domovů a děti z rodin, 

vzhledem k její povaze volím rozlišení nápadnější – na dívky a chlapce. Jde o kategorii, 

která považuje legraci, vtipnost, zábavnost za něco hodnotného. 

 

Chlapci 

 Všichni chlapci se tomuto tématu v rozhovorech věnují, dokonce mu sami 

přikládají velkou váhu. Není zde kvalitativně či kvantitativně znatelný rozdíl mezi chlapci 

z dětských domovů a z rodin. 

 Zábavnost a vtipnost se stala součástí jejich sebepojetí. Jde o jednu 

z nejdůležitějších charakteristik, kterou sami sobě přisuzují (Honza: Dělám jako víc srandy 

než ňáký jako spolužáci ve třídě no a pak třeba s ňákýma klukama děláme vtípky., Petr: Jo 

tak, třeba si myslím, že ve škole jsem vtipálek (…) Říkám nějaký vtipy nahlas při hodině, 

prudím docela hodně učitelek.), a kterou považují za svoji silnou stránku. Předpokládají, že 

ostatní jim tuto vlastnost také přičítají (Jirka: Že jsem srandovní a vtipnej., Vašek: No 

kamarádi asi by řekli, no někdy je vtipnej (…)), což je pravděpodobně důležité pro jejich 

sebevědomí. 

 Sami zábavnost a legraci vyžadují od svých přátel (Honza: No prostě spolu jako 

hodně jsme a oni jsou vtipný, děláme spolu různý blbosti.), učitelů (Vašek: Je vtipná a taky 

                                                 
22

 Legrace je v názvu kategorie přirovnána k ctnosti ze stejného důvodu, jaký byl popsán v kategorii 

dospělost jako ctnost. Jde o vztáhnutí její povahy k Eriksonově vývojové teorii. 
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nás toho často spoustu naučí.), i aktivit, co podnikají. Celkově to na mě působí tak, jako by 

legrace byla základní měřítko, dle kterého se odlišuje dobré od špatného.  

Je však otázkou, zdali se všichni chlapci opravdu považují za tak vtipné a zábavné, 

nebo jde spíše o ideál, kterému by se chtěli přiblížit, a který rádi prezentují. Může jít také o 

silnou touhu být vtipný, která je v rámci uchování pozitivního sebeobrazu nevědomě 

přijata za vlastní charakteristiku. Tyto možné interpretace však nemění nic na skutečnosti, 

že legrace je pro všechny chlapce významnou kategorií. 

 

Dívky 

 I dívkami je legrace považována za ctnost, ačkoliv se k ní v rozhovorech obracejí 

mnohem méně. Nejvíce se od chlapců odlišují tím, že charakteristiku vtipnosti a zábavnosti 

nepřisuzují samy sobě. To je způsobeno pravděpodobně tím, že na ni nahlížejí genderově, 

a to tak, že ji považují za výhradně chlapeckou vlastnost (Pavlína: (…) a kluci, ti si ze 

všeho pořád dělaj srandu.). Je-li však legrace jimi brána za důležitou hodnotu, může být 

pro ně těžké vědomí toho, že touto charakteristikou jako příslušnice ženského pohlaví 

nedisponují. Jako ochrana před případným snižováním sebehodnocení mohou sloužit 

znehodnocující vyjádření směřující k chlapcům a k této jejich vlastnosti (Lucie: Ňáký 

kluci, ale ne nějak moc, jen se chovaj trapně, jak tam furt běhaj po škole, s míčema a tak., 

Nela: Možná, aby ňáký ty uřvaní kluci, aby to trochu zklidnili a nebyli to takoví machři 

nebo ehm, jak to říct.). Pravděpodobně je totiž uřvanost či trapnost pejorativním 

označením pro zábavnost a vtipnost, kterou dívky chlapcům přisuzují. 

 Vtipnost je dívkami považována za důležitou vlastnost učitelů, dle které se mohou 

rozlišovat ti dobří od špatných (Pavlína: Nejradši mám asi paní učitelku Moučkovou, která 

nás má právě na tu angličtinu, že ona se zdá děsně přísná, jenže ona je s ní děsná sranda, 

pořád z kluků si děsně utahuje., Tereza: Jako ten asi Doubek, jako že on je vtipnej a taky 

jako ale někdy bere vodsaď podsaď tu srandu.), což je srovnatelné s pojetím učitelů u 

chlapců. Je zajímavé, že děti nepřisuzují učitelům vtipnost a zábavnost na základě jejich 

pohlaví, ačkoliv u vrstevníků je gender pro dívky i chlapce bez výjimky určující. 
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Rozdílem mezi dívkami a chlapci je ten, že dívky nevyžadují od sebe a svých přátel 

zábavnost a vtipnost, nepovažují je za tak podstatné charakteristiky jako například 

porozumění a vzájemné sdílení. Legrace je u dívek explicitně vyjádřená jako důležitá 

pouze ve vztahu k učitelům a v rámci podnikaných aktivit (Lucie: Ne, mně je jedno, jako 

jestli vyhraju, spíš jde o to, jako jak sportuju. Spíš mě to baví.). Je otázkou, zdali je pro ně 

legrace spíše okrajovým tématem (což se z rozhovorů jeví), nebo jde o významnou 

charakteristiku. Pokud by pro jejich sebepojetí byla legrace považována za důležitou, může 

pro ně být těžké vědomí toho, že nepatří mezi jejich schopnosti a že je tak silně spjata 

s mužskou rolí. Nicméně z rozhovorů tato úvaha není vysledovatelná, a proto 

považuji legraci jako ctnost za téma, které se jeví být důležitým zvláště pro chlapecké 

sebepojetí.  

 

3.3.10 Srovnávání sebe sama 

 Srovnávání sebe sama jako kategorie, do které se promítá vliv genderu. Je zde tedy 

znatelný rozdíl v pojetí tohoto tématu dívkami a chlapci. Naopak typ výchovné péče se 

nezdá býti důležitým faktorem ovlivňujícím míru či kvalitu srovnávání sebe sama 

s druhými. 

 

Dívky 

 V souladu s tím, že dívky na sebe sama pohlížejí častěji ve vztahu k druhým lidem, 

je pro ně kategorie srovnávání důležitá. Patrné je to zvláště při sebehodnocení, kdy 

hlavním kritériem toho, zdali se v něčem považuji za dobrou, či špatnou, jsou druzí lidé. Ti 

jsou důležití nejen z hlediska ohodnocení mého výkonu, ale právě i ke srovnání jejich 

schopností či dovedností s mými (Lucie: Když jsem to no jako srovnala s ostatníma, tak mi 

to šlo líp, víc jako jsem to chytala. Ostatní i říkali, že mi to šlo., Tereza: No na olympiádu 

v běhu jsem většinou druhá, třetí ve sprintě (…)). Srovnávání často vede i k negativním 

závěrům o svých schopnostech či dovednostech (Nela: No tak ta fyzika a ta čeština, v tom 
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vím, že nejsem moc dobrá ve srovnání třeba s holkama.). Druzí slouží tedy jako základní 

měřítko pro ohodnocení kvality sebe sama. 

 Významným tématem je pro dívky z dětských domovů i jejich srovnávání 

s druhými někým jiným, na které rádi upozorňují (Lucie: Hlavně tady ta teta, tak vždycky, 

když dostanu nějakou blbou známku, tak já chodím ještě se třema holkama odtud do třídy a 

ona minule měla takovou přednášku, že jsem hodně dobrá, a že jsem nad holkama strašně 

vysoko (…)). Přinášejí pro ně vždy jen lichotivá srovnání, jež považují za velmi významné, 

a tedy pravděpodobně posilující sebehodnocení. 

 Od výše uvedeného pojetí se mírně odlišovala Pavlína, která do sebehodnocení či 

popisu sebe sama jen výjimečně promítala srovnávání s druhými. Pokud ano, sloužila ji 

jako srovnávací vzor její sestra (Né, že bych v tom byla jako úplně strašnej borec, ňákej 

Mozart nebo takhle, to je spíš ségra, ale taky bych řekla, že jsem v tom dobrá.). To 

můžeme přičítat její sebejistotě, která je oproti ostatním dívkám (zvláště dívkám 

z dětských domovů) vyšší. Nemusí tedy cítit potřebu častého srovnávání sebe s druhými 

pro utvrzování se ve své hodnotě. 

 

Chlapci 

 U chlapců se s touto kategorií setkáváme jen velmi okrajově. Pouze výjimečně se 

chlapci uchylují ke srovnávání, které je spjato hlavně se sportovními dovednostmi, jako je 

popis sportovního umístění či ohodnocení druhých ve srovnání se mnou (Honza: No jako 

já už jsem těch zápasů vyhrál dost, ale zase jako, že bych byl ňák nejlepší, to zas ne., Jirka: 

Třeba, že je jako lepší než já…).  

Srovnávání nebylo hlavním měřítkem k ohodnocení svého výkonu, svých 

schopností a dovedností. Sebehodnocení se jeví poměrně nezávislé na druhých, více 

spojené s vlastním vnitřním pocitem (Jirka: (…) taky to poznám u sebe, jestli mi to jako 

zrovna jde nebo ne.). Sebehodnocení je zajisté ovlivňováno i umístěním (výhrou či 

prohrou), ale nezdá se, že by šlo o tak zásadní faktor ve vztahu k sobě sama jako u dívek.  

Vzhledem ke kvantitě i kvalitě takovýchto vstupů, nelze označit srovnávání sebe 

sama za důležitou charakteristiku ovlivňující chlapecké sebepojetí. To vnímám ve 
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spojitosti s individualističtějším chápáním sebe sama, které nevyvolává tak silnou potřebu 

porovnávání se s druhými, jako tomu je u ve vztazích provázaných dívek. 

 

3.3.11 Já jako aktivní versus Já jako bezmocné 

 Tato kategorie popisuje postoj dítěte k životu, který může být buď aktivní (vnímám 

sebe sama jako strůjce svého životního směřování), nebo pasivní, čili bezmocné (já nemám 

vliv na své budoucí směřování, to je ovlivněno něčím vnějším). Oba tyto póly se objevily 

při zkoumání jednotlivých rozhovorů a lze je přirovnat k Rotterově teoretickému rozlišení 

jedinců dle jejich přesvědčení o schopnosti kontrolovat a ovládat výsledky své činnosti: 1) 

osoby s externím locus of control (životní události a situace podléhají vnějším faktorům 

jako štěstí, náhodě, osudu), 2) osoby s interním locus of control (životní události, situace 

jsou řízeny vnitřními faktory jako schopnostmi, odvahou, vůlí). 

 Tato kategorie se ve výrazné podobě objevuje pouze u Pavlíny, Terezy a částečně 

také u Lucie. U ostatních dětí je možno nalézt jen lehké náznaky aktivity či bezmocnosti 

v některých oblastech, a nelze je proto snadno přiřadit k jednotlivým pólům. 

 

Děti z rodin 

 Vnímání sebe sama jako aktivního činitele, který ovlivňuje své budoucí směřování, 

je ve velké míře obsaženo v rozhovoru Pavlíny. Ta jakoby držela svůj život pevně v rukou 

a mohla ho libovolně ovlivňovat podle svých představ (No asi ne, protože kdyby mi něco 

vadilo, tak bych to asi úplně nedělala nebo bych se snažila s tím přestat (…)). Ve škole se 

její aktivní Já projevuje ve schopnosti nastavit si pro ni vyhovující cíle a držet se jich, tedy 

směřovat ve školní dráze tak, jak jí to vyhovuje. Také představa budoucího života je 

propracovaná, rozčleněna na kroky, které je třeba podstoupit (Ale asi spíš no ten gympl 

bych chtěla dochodit, udělat si maturitu, že jo a potom jít na nějakou vysokou školu, právě 

na toho právníka, ale to uvidíme prostě ještě. No podle toho, jak mi půjdou různý ty 

předměty, které k tomu budu potřebovat, aby byly předpoklady.). Celkově je rozhovor 

provázán spokojeností se sebou samou, s životem i s tím, kam směřuje. 
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 U ostatních dětí z rodin se Já jako aktivní jeví zvláště ve vztahu k budoucnosti. Děti 

nad ní smýšlejí v souvislosti se svými nynějšími dovednostmi a zájmy a tvoří si poměrně 

propracovanou představu o tom, jak by mohla vzhledem k povolání vypadat (Honza: Já 

chci být ten sportovní komentátor nebo jako ten sportovní jako nějakej sportovec (…) No 

mně by to bavilo (…) mamka říkala, že třeba v Brně je ňáká žurnalistika, tak asi tam.) 

Jejich budoucí náhled je ovlivněn pouze tím, co oni chtějí (co je baví, co jim jde), ne 

vnějšími faktory, jako např. rodičovským nátlakem do určitého povolání či vnímáním 

nějaké předurčenosti, kterou nemohou sami změnit, jako je tomu u Terezy. 

 V dalších aspektech sebepojetí již nespatřuji významné propojení s Já jako 

aktivním či bezmocným činitelem. U Honzy je ještě vyjádřena aktivita vzhledem ke 

školním úspěchům, u Nely zas jakási lehká bezmocnost při změně vlastností (stydlivost, 

urážlivost), které jí na sobě vadí. Celkově jsem v rozhovorech nezaznamenala žádný 

náznak, který by naznačoval, že děti nemají život ve vlastních rukou, že ho považují za 

řízený vnějšími faktory, a že se v jeho směřování cítí nespokojeni. Proto se přikláním 

k tomu, že děti z rodin se považují spíše za strůjce své životní cesty než za pasivní loutky, 

ačkoliv to takto explicitně nebylo vyjádřeno žádným aktérem. 

 

Děti z dětských domovů 

Nejzřetelněji je tato kategorie vyjádřena v rozhovoru Terezy, a to ve vnímání sebe 

sama jako bezmocného činitele, který nemá vliv na své životní směřování. Již v kategorii 

vazba jsem poukazovala na Terezinu identifikaci s rodinou, která je důvodem k jejímu 

předpokladu, že půjde v jejích stopách. Budoucnost jakoby Tereza považovala za předem 

danou a její snahou nezměnitelnou. Ať už je mé přání jakékoliv ((…) že jako vystuduju 

kadeřnici a půjdu dělat práci a já jsem přemýšlela takhle, že normálně, že chci mít děti 

(…)), nedokáže ovlivnit to, co bude (stanu se bezdomovcem a feťákem jako členové mé 

rodiny).  

Její bezmocnost ve vzdorování svému osudu je zachytitelná i v představě o 

budoucím směřování svého bratra, který s ní žije v dětském domově (Pepa? Ten ne, ten 

půjde jinou cestou. Jo on právě jako furt mluví o bráchách, že jsou jakože feťasové a 
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takhle, že jo. A myslí to jako tak, jako že tím, jako, že se toho vůbec nechce chytnout, že 

prostě si myslí, že to dokáže.). Tereza si nemyslí, že se jako její bratr dokáže vlivu rodiny 

vyhnout. Její Já vzdalo snahu být aktivní a smířilo se s tím, že je bezmocné vůči tomu, co 

přijde. 

 Já jako bezmocné je u Terezy viditelné i v postoji ke škole (školním výsledkům) či 

v ohodnocení svého chování (No, někdy jako vůbec nemám pocit, že to jsem já... Jako, že 

bych se sledovala zvenku. Někdy je to fakt blbý, zvlášť když něco provedu. Pak to jako 

nejsem já...). Částečně pozorovatelné je bezmocné Já i u Lucie, a to při popisu jejích 

vlastností (naštvanost, drzost), které nelze vlastní snahou změnit (To je docela pitomý. 

Jenže já nevím, co s tím. Ta moje naštvanost prostě nejde změnit, jakoby mě to v tu chvíli 

ovládalo.) a rodiny, jejíž funkčnost je neovlivnitelná. 

 Z rozhovorů s chlapci nevyplývá, že by považovali své Já za bezmocné. Aktivně se 

vztahují například ke školnímu ohodnocení a k možnostem jeho změny. To však platí také 

pro Lucii (No z matiky občas dostanu špatnou známku, ale spíš jako to, když se učím, tak 

by sem mohla mít třeba jenom dvě dvojky na vysvědčení.). 

Skrytou bezmocnost můžeme vidět u všech dětí, a to za jejich přáními změnit svou 

životní situaci (žít se svou rodinou), čehož však vlastními silami nemohou dosáhnout. 

Situace je pro ně nevyhovující, ale ony se jí musí pasivně podřídit, neboť nemají možnost 

svou aktivitou zapříčinit její změnu. Aktivně se však mohou vztahovat ke vzdálenější 

budoucnosti, což je pro ně také lákavé. Já jako aktivní činitel se v budoucím směřování 

projevuje ve snaze zajistit si takové podmínky, aby rodina správně fungovala. Ve srovnání 

s dětmi z rodin zde není pozorovatelná snaha budoucnost směřovat dle svých zájmů a 

dovedností, spíše zde jde o zajištění prostředků ke zvládnutí dospělého života. 

 Jednou z možných interpretací tohoto odlišného pojetí budoucnosti je to, že děti z 

dětských domovů předpokládají, že by mohla existovat určitá předurčenost, která by je 

směrovala k selhání. Proto je nutné se více než na směřování dle zájmů a dovedností 

soustředit na finanční zajištění, nalezení vhodného partnera atd. Je také pravděpodobné, že 

děti z dětských domovů nikdy nebyly vedeny k tomu, že je důležité zařídit si svůj pracovní 

život podle toho, co by je bavilo, co by chtěly dělat, jako spíše k informacím o tom, že 

dospělý život není lehký a je třeba vynaložit velké úsilí, abychom ho zvládly. 
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Kategorie Já jako aktivní versus Já jako bezmocné se pro sebepojetí dětí jeví jako 

důležitá. Oba póly Já jsou v rozhovorech zastoupeny, u dětí z rodin jde převážně o Já jako 

aktivní činitel, u dívek z dětských domovů je zas vyjádřena poloha Já jako bezmocného. 

Chlapce z dětských domovů lze obtížně přiřadit k jednomu z těchto dvou pólů. 

Problematické je to zvláště proto, že navržené rozhovory nesměřovaly k zjištění této 

kategorie. Ta se tedy buď z rozhovorů vyloupla jako důležitá (zvláště u Pavlíny či Terezy), 

anebo ne, a byla tedy jen obtížně rozlišitelná. U chlapců z dětských domovů (částečně i u 

Lucie) jsem nalezla náznaky aktivního i bezmocného Já, a proto je na škále označuji někde 

v prostředku mezi těmito dvěma póly – Lucii blíže k pasivnímu a chlapce zas k aktivnímu 

Já. Ostatně i některé děti z rodin neleží pravděpodobně v přesném jádru aktivního Já, nebo 

to alespoň z rozhovorů nelze takto vydedukovat. 

 

3.3.12 Propracovanost popisu sebe sama 

 Tato kategorie se zabývá stylem popisu sebe sama jednotlivými dětmi. Při pročítání 

rozhovorů jsem zaznamenala mnohé odlišnosti při charakterizování svých vlastností, 

dovedností, toho, jaký/(á) jsem. Pod tuto kategorii zařazuji i témata rozporuplnosti 

informací o sobě samém, relativizaci sebe sama a dětskost, která se mi v rozhovorech 

vyčlenila jako důležitá. Důvodem k tomu je předpoklad, že propracovanost popisu sebe 

sama úzce souvisí s tím, zdali jsou poznatky o mě samém v souladu, zda jsem schopen 

relativizace sebe samého či do mého sebepopisu zasahují znaky dětskosti. Stejně dobře by 

však mohla být tato témata zařazena pod kategorii sebejistota, která se značně promítá do 

jejich podoby. 

 Je praktické na propracovanost sebe sama nahlížet dle genderového rozlišení, které 

se jeví jako zásadní faktor, ovlivňující míru a kvalitu propracovanosti popisu sebe sama. 

Níže však ukáži, že ani toto rozdělení není dostačující vzhledem k šíři této kategorie. 
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Dívky 

 Dívky dokázaly podrobně hovořit o svých vlastnostech, slabých a silných 

stránkách, o tom, co si o nich myslí druzí, co by na sobě rády změnily atd. Znatelné je to 

například v otázkách Kdo jsi? a Jaký jsi?, kdy všechny uvedly více informací (definičních 

znaků) o sobě samé než chlapci (Lucie: Jsem dívka, jmenuji se Lucie Veselá, je mi dvanáct 

a mám ráda různý sporty. Á, tanec. A bydlím v dětském domově a někdy se za mnou, když, 

přijíždí podívat i rodina a jezdím i na dovolenky někdy. versus Honza: Ehm, chlapec. 

Savec…). To je pravděpodobně možno interpretovat v souvislosti s tím, že dívky častěji 

přemítají nad sebou a svými charakteristikami kvůli lepší orientaci ve vztazích s druhými, 

které jsou pro ně zvláště důležité. To je vede ke schopnosti lépe a podrobněji 

charakterizovat sebe samu. 

 Patrné jsou však rozdíly také mezi dívkami z rodin a z dětských domovů, a to 

zvláště v hloubce analýzy svých charakteristik a v propojenosti s názorem druhých. Dívky 

z rodin častěji rozvádí své charakteristiky, přemítají nad tím, proč je mají, co jim přináší 

atd. Zvláště Pavlína mnohokrát rozsáhle a propracovaně přemítá nad tím, kdo je (Ono tohle 

mi přijde, že se objevuje tak jako postupně (…) že jako nemám úplně zadanou jednu 

osobnost, často se to podle toho, kde jsem, mění. Taky je to jako vidět i v tom, že nejde říct, 

že bych byla úplně pesimista nebo, že bych byla úplně optimista, kterej ve všem vidí úplně 

to nejlepší. Ale tak něco jako tak jako napůl.).  

Výše uvedená ukázka je důležitá i vzhledem k tématu relativizace sebe samé, které 

prostupuje celým Pavlíniným rozhovorem, ve kterém se snaží doložit, že na ni nelze 

nahlížet jen z jednoho úhlu pohledu, nýbrž brát v potaz všechny role (studentka, 

kamarádka, dívka), které zastupuje, a jež s sebou nesou své specifické znaky. U žádného 

dalšího dítěte se tendence k relativizaci sebe samého neobjevila. To přisuzuji Pavlínině 

větší míře vyspělosti, která je z poskytnutého rozhovoru znatelná, a jež ji pravděpodobně 

vede k většímu zaměření se na sebe a k následné relativizaci, která je spojena 

s adolescentním hledáním sebe sama. 

U dívek z rodin jsou jimi popisované charakteristiky převážně v souladu s názory 

významných osob (hlavně rodina), mnohdy jsou pravděpodobně i přejaté. Druzí lidé jim 
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slouží jako kvalitní zdroj sebepoznání, vůči kterému se však dokáží i individualisticky 

vymezit. Propracovanost jejich sebepopisu je ze všech dětí nejvyšší. 

 Popis sebe sama u dívek z dětských domovů je charakteristický rozporuplností 

v jeho mnohých aspektech. Jde například o nesrovnalosti mezi tím, co říkají v různých 

částech rozhovoru. Informace si navzájem odporují (u Lucie: spokojenost v rodině 

označena jedničkou x vyjádřeno vědomí toho, že to tam nefunguje, mám mnoho slabých 

stránek x na žádnou si nevzpomínám), což může být způsobeno jednak nezralostí, ale také 

nejistotou ve vztahu k sobě i k druhým lidem. U Terezy je rozporuplnost dále vyjádřena i 

charakteristikami, které považuje za své, a těmi, které jí přisuzují druzí. Ty jsou vždy 

pozitivnější a pravděpodobně tedy slouží k ochraně jejího sebepojetí.  

 

Chlapci 

Popis sebe sama je relativně srovnatelný u chlapců z rodin a z dětských domovů. 

Oproti dívkám je mnohem méně propracovaný a analytický, obsahující převážně jen 

jednoslovné charakteristiky jako zlobivý, sportovní, bordelář, kamarád atd. V odpovědích 

na otázky Kdo jsi? a Jaký jsi? je mnohdy znatelná rozpačitost a neschopnost na tyto otázky 

„uspokojivě“ odpovědět (Petr: Hm… Kluk (…) No, teď zrovna nevím. (…) Vůbec nevím., 

Jirka: To je strašná otázka…). To lze interpretovat v souvislosti s genderovými rozdíly, 

kdy chlapci oproti dívkám méně uvažují nad tím, jací jsou, a proto je pro ně také náročnější 

a méně přirozené se charakterizovat. 

Při popisu sebe sama, svých slabých stránek, náhledu na budoucnost se objevují 

znaky dětskosti (např. Petrova odpověď na slabé stránky: No tak když třeba hrajem ten 

fotbal a máme jakože, kdo jde do brány, tak většinou prohrávám v kámen, nůžky, papír., 

Vaškova odpověď na otázku, co by chtěl ve svém životě změnit: No tak možná jako ňákej 

potůček tady aby tekl nebo něco takovýho.). Jde tedy o odpovědi, které jsou svou povahou 

lehce úsměvné, a jež poukazují na určité nepochopení pokládaných otázek. 

I u chlapců nacházíme určité rozdíly z hlediska výchovné péče. Popis sebe sama je 

u chlapců z rodin významně ovlivněn názory rodičů, které jsou chlapci přejímány za své 

(Honzova odpověď na slabé stránky: Ehm no možná to no, tak třeba mamka vždycky říká, 
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že třeba já můžu stihnout tolik věcí, jenže toho vždycky hodně proválím, jakože.). To je 

v souladu s dívkami z rodin, které také mnoho informací o sobě samých čerpají z názorů 

rodinných členů. 

U chlapců z dětských domovů nedochází k téměř žádnému přejímání názoru na 

sebe sama druhými lidmi. To vnímám v souvislosti s jejich zvýšeným individualismem, 

který je spojen s vymezováním se proti důležitosti názoru druhých. Naopak lze u nich 

nalézt problematiku rozporuplnosti, jež je viditelná v nesrovnalostech mezi různými 

vyjádřeními v průběhu rozhovoru (u Jirky: strach nebýt divný x je mi jedno, kdo o mně, co 

říká). Rozporuplnost je tedy tématem, které se vyskytlo pouze u dětí z dětských domovů. 

Jak je možno tento jev interpretovat? Pohleďme na rozporuplnost v souvislosti s ohroženou 

sebejistotou, která se též objevila pouze u dětí z dětských domovů. Tato nejistota může mít 

na svědomí vznik nesourodých informací z důvodu zachování pozitivního sebehodnocení, 

sociální desirability či čehokoliv jiného. 

Kategorie propracovanosti popisu sebe sama poukázala na rozdíly mezi dívkami a 

chlapci (v množství a kvalitě informací o sobě samém, ve znacích dětskosti), ale také na 

odlišnosti mezi dětmi z rodin a z dětských domovů (vnímání sebe sama v souladu s názory 

členů rodiny, rozporuplnost informací o sobě samém). 
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3.4  Souhrnná interpretace 

 Po představení a analýze jednotlivých kategorií se nyní dostávám k hledání jejich 

vzájemných vztahů a možného propojení. Dopodrobna se zde zaobírám vztahy, které je 

možné mezi kategoriemi spatřovat. Následně se pokouším obrazně povznést nad tyto 

kategorie a vytvořit smysluplný celek, který by z nich vycházel, a jenž by v co nejvyšší 

možné míře obecnosti charakterizoval sebepojetí zkoumaných dětí. Tím se již dostávám 

k odpovědím na výzkumné otázky, které jsem si v úvodu empirické části položila. 

 Všech dvanáct kategorií, které byly v předešlé části práce zkoumány, považuji za 

důležité součásti sebepojetí. Některé z nich jsou však pro sebepojetí zcela klíčové, protože 

leží v jeho jádru, zatímco jiné jsou s tímto fenoménem provázány volněji. Já zde začnu 

s propojováním těch, které bychom mohli považovat přímo za definující znaky sebepojetí, 

a poté se budu zabývat jejich provázáním s těmi kategoriemi, které jsou spíše okrajové. 

 Níže následuje schéma, které znázorňuje komplexní propojení všech výzkumem 

odhalených témat. Jde o pracovní model, který si klade za cíl názorně představit vztahy 

jednotlivých kategorií, spíše než deklarovat, že jde o jediné možné propojení. Naopak se 

domnívám, že jeden model nedokáže zachytit všechny potenciální vztahy, které mezi 

kategoriemi mohou vznikat. 

 

Obrázek 1 – schéma propojení kategorií 
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Nastíněné schéma je teoretickým modelem sebepojetí dětí z rodin i z dětských 

domovů. Ukázalo se, že jejich konstrukce sebepojetí je tvořena převážně stejnými 

kategoriemi, které však nabývají různé podoby. Samotná barevnost schématu má svůj 

význam, a to takový, že rozděluje model na charakteristiky sebepojetí společné všem 

dětem (žluté) a na takové, které byly zaznamenány pouze u dětí z rodin (červené) nebo u 

dětí z dětských domovů (modré). To umožňuje nahlédnout na aspekty sebepojetí dětí a na 

specifika, která se pojí s rozdílným typem výchovy.  

V modelu zvýrazněný individualismus, sebejistotu a vazbu považuji za centrální 

charakteristiky sebepojetí, které jsou nejenom důležitými součástmi tohoto fenoménu, ale i 

jakýmisi propojujícími prvky ostatních kategorií, což je na schématu zřetelně zachycené. 

Nyní se však zaměřím na provázanost těchto tří kategorií. 

Individualismus, tedy charakter jedincova vnímání sebe sama, je pevně spjat 

s kategorií vazba, ačkoliv povaha tohoto provázání není na první pohled zřetelná. To mě 

přivádí k otázce, zdali je individualismus příčinou kategorie vazby, či jejím následkem? Ze 

samotného vyprávění dětí o druhých lidech a jejich vazbách k nim vyplývá, že zvýšený či 

snížený individualismus je zodpovědný za kvalitu a charakter navazovaných vztahů. 

Zaměříme-li se však na hledání toho, jak individualismus vzniká, dovede nás to opět 

k odpovědi vazba, konkrétněji vazba s rodičem. To je zřetelné při bližším porovnání toho, 

jak děti mluví o rodičích, o jejich vztahu k nim a následně o vazbách k jiným lidem (k 

přátelům, učitelům, vychovatelům). 

Představuji si tedy, že kvalita vazby k rodiči vede k určité podobě individualismu, 

který má následně vliv na vytváření nových vazeb. Do tohoto výzkumem podpořeného 

propojení vstupuje další prvek – kategorie sebejistota, která je významným pojítkem mezi 

vazbou a individualismem. Její povaha (sebejistota x ohrožená sebejistota) vyplývající z 

charakteru vazby s rodičem se promítá do individualismu. Ten následně volí určitý typ 

strategie při navazování vztahů s druhými. Takto vzniká kruhovité propojení, které je 

zachyceno na obrázku níže. 
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Obrázek 2 – provázanost centrálních kategorií 

 

Toto propojení má povahu začarovaného kruhu, jehož části se vzájemně ovlivňují a 

posilují, a tak zabraňují jedinci vymanit se z jeho vlivu. Proč tomu tak je a v čem je 

předestřené propojení ve vztahu k sebepojetí významné se zde pokusím předestřít 

konkrétněji, při popisu fungování tohoto mechanismu u dětí z rodin a z dětských domovů.  

Po podrobné analýze rozhovorů si troufám říci, že pro děti z rodin je vztah 

k rodiči/rodičům považován za nejdůležitější. To potvrzuje i celá řada aspektů sebepojetí, 

ve kterých je jejich vliv možno spatřovat (jaký/(á) jsem, jaký/(á) bych chtěla být, jaká bude 

má budoucnost atd.). U zkoumaných dětí se vazba k rodiči jeví jako kladná a stabilní, což 

dle mého předpokladu ovlivňuje povahu individualismu a míru sebejistoty. Kvalitní vazba 

vede k rozvinutí přiměřeného individualismu, který je charakteristický schopností být sám 

sebou v rámci vztahů s druhými lidmi. Mám-li totiž vybudovanou kvalitní vazbu k nějaké 

osobě, nepovažuji druhé lidi za potenciálně ohrožující ve vztahu k mému já. V takovémto 

vnímání sebe sama není obsažena strategie sloužící k ochraně sebepojetí, která by jedince 

vedla k vymezování se vůči druhým lidem či k tendenci s nimi splývat, jako je tomu u dětí 

z dětských domovů. Naopak přiměřený individualismus posiluje rozvoj dalších pevných a 

stabilních vazeb na základě vlastní zkušenosti v rodině.  

Kvalita vazby s rodičem a dalšími významnými lidmi se promítá do zvýšené 

sebejistoty dětí z rodin, která je povahy stabilní, nezdá se tedy být závislou na aktuálních 

výkonech, náladách jedince atd. To je spojeno s vazbou, neboť vědomí toho, že mám 
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vybudovaný kvalitní vztah s druhou osobou, že jsem pro někoho důležitý/(á), posiluje mé 

sebehodnocení. Tato zvýšená sebejistota je další příčinou přiměřeného individualismu, 

který je u dětí z rodin sledovatelný. Prožívaná sebedůvěra totiž umožňuje dětem vnímat 

sebe sama jako jedinečnou osobnost zakotvenou ve vztazích s druhými. Tento typ 

individualismu následně vede k přirozenému vytváření stabilních vztahů s druhými lidmi. 

 U dětí z dětských domovů je schéma stejné, nicméně interpretace vzniklá z analýz 

rozhovorů je značně odlišná. Vazba k rodiči, která je u dítěte z dětského domova narušená 

jejich trvalou nepřítomností, významně ovlivňuje jeho vnímání sebe sama ve vztahu 

k druhým lidem. Je-li vazba k druhému člověku (k rodiči) neuspokojivá, bolavá, raději se 

začnu vymezovat proti možnosti vytváření dalších pevných vztahů s druhými lidmi, kteří 

by mi také mohli potenciálně ublížit. Výhradní soustředění se na sebe sama a svou 

nezávislost je možno považovat za strategii sloužící k ochraně sebepojetí, která se následně 

promítá do tendence odmítat druhé lidi. Takto se individualismus projevil u chlapců. Dívky 

na neuspokojivou vazbu k rodiči reagovaly odlišně, a to tak, že se ponořily do všech 

možných vztahů, které se jim aktuálně nabízely. Jejich individualita začala splývat 

s druhými, což podněcovalo snahu po maximálním přijetí druhými, které by jim mohlo 

nahradit vazbu s rodičem. 

 Chybějící vazba k rodiči se promítá do sebejistoty těchto dětí. Ty vnímají nezájem 

rodičů o ně samé či jejich neschopnost udržet pevný, „normální“ vztah k nim. Ačkoliv to 

takto explicitně nebylo v rozhovorech propojeno, předpokládám na základě předchozích 

výzkumů, že narušená vazba s rodičem je hlavní příčinou pochybností o sobě samém, o své 

hodnotě. Sebejistota je dále ohrožená i identifikací s rodičem, která byla u všech dětí 

zaznamenána ve formě obav ze zvládání dospělého života. Takto ohrožená sebejistota vede 

ke zvýšenému či sníženému individualismu.  

Nejistotu v sebe sama mohu zahnat vymezením se proti druhým lidem, kdy mi 

nebude záležet na jejich názoru a kladném přijetí, a moje osobnost tedy nebude ohrožena 

jejich zpětnou vazbou (u chlapců). Další možnou taktikou k překonání ohrožené sebejistoty 

je vynaložení co největší snahy pro zajištění si kladné zpětné vazby, která by mé 

sebehodnocení posilovala. Toto úsilí o co největší možné přijetí je však propojeno se 
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vzdáním se své individuality (u dívek). Tyto dvě popsané individualistické tendence se 

následně zas promítají do kvality a kvantity vytvářených vztahů. 

 Teoreticky vzato tvoří provázanost vazby, individualismu a sebejistoty 

mechanismus, který se podílí na charakteru vnímání sebe sama u dětí tohoto věku, a který 

objasňuje rozdíly v sebepojetí v závislosti na typu výchovy i genderu. 

Individualismus je dále možno považovat za původce vymezování se, které obecně 

zaštiťuje mnoho specifických podob: vymezování se vůči „těm správným“, 

nespravedlnosti a dětství
23

 (převedeme-li kategorii dospělost jako ctnost do polohy 

odvratu od dětství). Tato tendence k vymezování byla nalezena pouze v rozhovorech dětí 

z dětských domovů a pravděpodobně signalizuje určité ohrožení sebe sama plynoucí ze 

zvýšeného či sníženého individualismu. Vymezování považuji za strategii jednání sloužící 

k udržení stabilní povahy vnímání sebe sama ve vztahu k druhým lidem. 

Vzhledem k rozdílnosti dívčího a chlapeckého individualismu došlo ke vzniku také 

dvou typů vymezování na základě genderového rozlišení. U chlapců jde o vymezování 

sebe sama vůči ostatním lidem, dětství, šprtům atd. To jim zajišťuje odstup od druhých, 

který je potřebný pro udržování vyhraněného individualistického sebenáhledu. U dívek je 

zas znatelné vymezování v rámci skupin. Dívka se jako členka určité skupiny (např. ti 

zlobiví) společně s ní odvrací/vymezuje od nečlenských uskupení (např. slušňáci), a tím si 

zajišťuje přijetí svou skupinou. Touto strategií se udržuje zakotvená ve vztazích s druhými. 

Jelikož je individualismus důsledkem ohrožené sebejistoty a narušené vazby, je i 

vymezování se jako strategie individualismu možno obloukem propojit s těmito 

kategoriemi. Ty prostřednictvím individualismu mohou aktivovat a posilovat jedincovu 

tendenci k vymezování. 

Nyní přecházím k sebejistotě a hlavně tedy ke kategoriím, které jsou s ní spjaté. 

Jednou z nich je Já jako aktivní versus Já jako bezmocné. Z rozhovorů se ukázalo, že 

tyto dvě kategorie se objevují ve vzájemném souladu a že vysoká sebejistota dítěte 

podmiňuje vznik aktivního Já. Podceňování a ohrožená sebejistota naopak zapříčiňují 

vznik bezmocného, pasivního Já, neboť nevěřím-li v sebe sama, ve své schopnosti, stávám 

                                                 
23

 Tato kategorie byla nalezena pouze u Petra, a proto ji zde nezmiňuji pro její vlastní důležitost, ale spíše 

jako další možnou strategií vymezování. 
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se postupně bezmocným i vůči svému životu a budoucímu směřování. V celkovém 

důsledku se vzdávám i vědomí toho, že já ovlivňuji svůj život. To je opakem zvýšené 

sebejistoty, která směřuje jedince k uvědomování sebe sama jako strůjce svého života. 

Já jako aktivní versus Já jako bezmocné zároveň ovlivňuje charakter 

individualismu. Pociťuji-li bezmocnost svého Já vůči svému budoucímu životu, je pro mě 

bezpečné splynout ve vztazích s druhými lidmi, kteří se jako vnější činitelé starají o mé 

další směřování. Tato úvaha se v rozhovorech potvrdila, protože bezmocné Já se spolu 

s tendencí splývat s druhými vyskytlo právě u skupiny dívek z dětských domovů. Zvýšený 

či přiměřený individualismus se objevoval spíše ve spojitosti s aktivním Já
24

. 

Pozorovatelný je vliv sebejistoty i na genderové vymezení, které se v určité míře 

projevilo u všech dětí. Toto vymezování vůči členům opačného pohlaví považuji za 

strategii sloužící k ochraně své sebejistoty. Vnímám-li příslušníky opačného pohlaví spíše 

negativněji (což se u většiny dětí prokázalo), zvyšuje to mou vlastní hodnotu. Můžeme 

také říci, že míra sebejistoty ovlivňuje tendenci k vymezování se vůči členům opačného 

pohlaví. Jelikož je věk 11-12 let spojen s počátky hledání sebe sama, je vědomí svého 

pohlaví jedním z mála stabilních znaků, které sebepojetí dětí obsahuje. V zájmu 

pozitivního sebeobrazu je proto dobré ho považovat za hodnotnější. Domnívám se, že 

s postupným dospíváním jedince ztratí toto genderové vymezení pro jeho sebepojetí 

význam, přestane býti jeho důležitou komponentou. 

Genderové vymezení následně propojuji se dvěma kategoriemi, které se vyskytly 

v závislosti na genderu. Legrace jako ctnost je považována chlapci i dívkami za ryze 

mužskou charakteristiku. Postoj k ní je zaujímán na základě vnímání sebe sama jako 

příslušníka určitého pohlaví a dochází tedy k tomu, že se s ní chlapci ztotožňují a dívky se 

proti ní vymezují. Kategorie srovnávání sebe sama není uvědomovanou genderovou 

charakteristikou, a proto u ní nedochází k vymezování příslušníky určitého pohlaví, jako 

tomu bylo u legrace. Jde však o tendenci, ke které se uchylují pouze dívky, a tak na ni 

nahlížíme v souvislosti s genderem samotným. 

                                                 
24

 Nelze to říci s jistotou, protože u některých dětí se mi nepodařilo nalézt náznaky aktivního ani bezmocného 

Já, které by je přiřadilo k jednomu z těchto pólů. 
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Sebejistota ovlivňuje i propracovanost popisu sebe sama, konkrétně to, zdali jsou 

informace o sobě samém v souladu, či ne. Ohrožená sebejistota, která byla zaznamenána u 

dětí z dětských domovů, měla na svědomí velké množství udávaných nesourodých 

informací o sobě samém. Takováto nesourodost mohla vzniknout z různých důvodů (např. 

zachování pozitivního sebehodnocení či sociální desirability). Propojenost těchto kategorií 

je možno podpořit tím, že u dětí z rodin nenalézáme ohroženou sebejistotu ani nesourodé 

informace o sobě samém. 

Kategorií působící na míru propracovanosti sebepopisu je vazba, konkrétně vazba 

s rodičem. Ta má vliv na množství získaných poznatků o sobě samém. Rodič poskytuje 

dítěti mnoho informací o jeho vlastnostech, dovednostech, chování atd., které se podílí na 

utváření sebepojetí daného dítěte (viz teorie zrcadlového Já). Děti z dětských domovů 

nemají takovouto zpětnou vazbu od blízké osoby, a proto jsou odkázány shánět informace 

o sobě samém pomocí jiných zdrojů. Ty nemusí být věrohodné či v souladu a mohou 

vnášet nepřesné a rozporuplné informace do sebeobrazu dítěte. To následně ohrožuje jeho 

sebejistotu. Takovýto nesoulad však hrozí i dětem z rodin, neboť názor rodiče se může lišit 

od například učitelem poskytované zpětné vazby. I jejich sebejistota pak může být 

takovýmito rozpory poznamenána, ačkoliv se to v rámci tohoto výzkumu neprojevilo.  

Poslední dvě kategorie, vzdělání jako ctnost a sourozenec jako vzor byly nalezeny 

pouze u dětí z rodin, a to v souvislosti s vazbou k rodině. Vzdělání jako ctnost bylo 

analyzováno v rámci kategorie vymezování se vůči „těm správným“. Při konečném 

propojování jsem však dospěla k názoru, že spíše než s charakteristikou individualismu je 

jeho podstata spojena s vazbou. Proto jsem ho na závěrečném schématu vyčlenila jako 

samostatnou kategorii, která se odvíjí od vazby k rodině. Mám-li navázaný kvalitní vztah 

s rodinou, stává se pro mě tato skupina referenční. Je-li pro ni vzdělání hodnotou, i já jako 

její člen přejímám tento názor a považuji učení se, školu či poslušnost vůči autoritě za 

něco, k čemu je dobré směřovat. Jde o opačný přístup ke vzdělání, než mají děti z dětských 

domovů. Za různými postoji ke vzdělání, autoritám a poslušnosti spatřuji odlišné hodnoty 

referenčních skupin. 

Kategorie sourozenec jako vzor vyplývá z povahy vazby. U všech dětí z rodin byl 

viditelný pevný vztah k sourozencům, který vyústil v jejich idealizaci, neboli v pojímání 
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jich jako vzorů
25

, jimž je dobré se podobat. Sourozenci následně vstupovali do mnohých 

aspektů sebepojetí dětí z rodin. Přesto je nutno tuto kategorii brát s rezervou, protože 

rozdílné pojetí sourozenců dětmi z rodin a z dětských domovů mohlo být způsobeno 

specifičností výzkumného souboru, konkrétně různou sourozeneckou konstelací. 

Nastíněné propojení kategorií nám již odhaluje odpovědi na položené výzkumné 

otázky. Ty se však pokusím zodpovědět také v obecnější rovině, která stojí nad samotnými 

kategoriemi. Výjimkou je 2. výzkumná otázka (Z jakých složek se skládá sebepojetí dětí 

z rodin a z dětských domovů a jak jsou tyto komponenty vzájemně provázány?), jejíž 

odpověď je ve výše uvedeném propojení kategorií explicitně vyjádřena, a kterou tedy již 

více nerozvádím. 

1) Jaké je sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů ve věku 11 – 12 let? 

Není jednoduché jednotně a přesně charakterizovat sebepojetí dětí ve věku 11 – 12 

let. Určitý nástin jeho podoby se však zračí v samotné provázanosti komponent sebepojetí, 

z které vyplývá, že jde o fenomén, jenž je vytvářen na základě kvality vztahů 

s významnými druhými (rodiči). Charakter navázaných vztahů se promítá do všech aspektů 

sebepojetí a ovlivňuje jejich výslednou podobu. To je dobře viditelné na schématu 

sebepojetí (obrázek 1) nebo při analýze provázanosti jednotlivých kategorií. Samotnými 

dětmi není spojitost mezi kvalitou vztahů s rodiči a jejich sebepojetím vědomě zachycena, 

leží jakoby ve skrytém pozadí jejich náhledu na sebe sama. My se k němu dostáváme 

podrobnější analýzou dětských výpovědí, která odhaluje zakomponovanost vztahové 

roviny v jejich sebepojetí. 

Teoretický modul sebepojetí, který na obrázku 1 prezentuji, nepovažuji za jediný 

možný. Jde o konstrukt, který je úzce navázán na výzkumný soubor, a nese proto s sebou 

jeho specifika. Domnívám se, že u jiných aktérů by některé popsané kategorie nemusely 

vůbec vystoupit a naopak mohly být nahrazeny jinými, v tomto výzkumu neodhalenými 

tématy. Předpokládám však, že specifičnosti výzkumného souboru nepodléhají centrální 

charakteristiky (vazba, sebejistota, individualismus), které tvoří samotné jádro sebepojetí. 

                                                 
25

 Kromě Vaška, u kterého nebyl náznak toho, že by svou sestru považoval za vzor. 
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Jeho definování považuji za hlavní přínos této práce, neboť vysvětluje kompletní 

podstatu sebepojetí. Pro pochopení tohoto konstruktu se zdá být důležité dopodrobna 

porozumět provázanosti centrálních charakteristik a jejich obecným projevům. To nám 

poskytuje možnost jakékoliv nové projevy, charakteristiky jedince vztahovat k tomuto 

jádru a chápat tak lépe jejich podstatu. 

Samotnému jádru sebepojetí již byl věnován prostor v úvodu této kapitoly, a proto 

nyní již k němu jen krátce. Při snaze o jeho charakteristiku se ocitáme zas u strůjce 

sebepojetí, tedy u vztahů s významnými druhými, jejichž kvalita se odráží v prožívané 

sebejistotě a spokojenosti se sebou samým. Vliv těchto vztahů a sebejistoty se promítá do 

vnímání sebe sama jako individuality. Charakter sebenáhledu se následně odráží do povahy 

dalších, následně vznikajících vztahů. Tím se celý kruh, a vlastně i jádro sebepojetí, 

uzavírá. 

Pokud je vliv kvality vztahů na sebepojetí opravdu tak velký, jak ho zde prezentuji, 

měl by se zrcadlit ve významných rozdílech v sebenáhledu dětí z rodin a z dětských 

domovů. Tím se již dostávám k 3. a 4. výzkumné otázce (3) Existují rozdíly v sebepojetí 

dětí z rodin a z dětských domovů? Jak lze těmto odlišnostem porozumět?, 4) Jak se do 

sebepojetí dětí z rodin a z dětských domovů promítá různá sociální zkušenost v oblasti 

interpersonálních vztahů?). 

Z rozhovorů je patrné, že zkušenosti se vztahy s významnými druhými (konkrétně s 

rodiči) jsou u dětí z rodin a z dětských domovů velmi odlišné. To jsem dle teoretických 

poznatků předpokládala, přesto jsem však k tomu nechtěla přistupovat takto a priori. 

Uchýlila jsem se proto k ověření tohoto předpokladu pomocí dotazů mířených na rodinu 

(vztahy, postoje k ní). Ten se při analýze rozhovorů potvrdil. 

Pod vlivem různé zkušenosti v oblasti sociálních vztahů se mění spíše kvalita 

jednotlivých aspektů sebepojetí než jejich podstata. Není to tak, že by byl konstrukt 

sebepojetí dětí z rodin výrazně odlišný od konstruktu dětí z dětských domovů, což ostatně 

dokládá i nastíněné schéma na obrázku 1. Výjimkou jsou tři komponenty sebepojetí 

(sourozenec jako vzor, vzdělání jako ctnost a vymezování se), které se zdají být specifické 

vždy pouze pro jednu skupinu a poukazují na odlišnosti z hlediska jeho konstrukce. Nejde 
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však o centrální kategorie, a proto jejich vliv na celkový fenomén sebepojetí není značný. 

Ostatní komponenty jsou pro obě skupiny totožné, liší se však svou povahou. 

Rozdíly, které jsem mezi dětmi z rodin a z dětských domovů nalezla, vyplývají 

převážně z odlišné sociální zkušenosti v oblasti interpersonálních vztahů. Ukázalo se, že 

každý aspekt sebepojetí (sebejistota, vnímaná budoucnost, sobě přisuzované 

charakteristiky, vnímání svého výkonu, aktivní versus pasivní Já, nastavené hodnoty, vzory 

atd.) je alespoň vzdáleně spojen s kvalitou nastavených vztahů s rodiči. Pokud jsou vazby s 

nimi kvalitní, zvyšuje to jedincovu sebejistotu a vědomí jeho vlastní ceny (rodiče mě mají 

rádi, jsem pro ně důležitý = jsem hodnotný člověk). Takovýto pozitivní postoj k sobě 

samému se následně přenáší do představy budoucího směřování, do prožívání výkonů 

(výher, školních úspěchů), do popisu sebe sama atd. 

U dětí z dětských domovů jsou vztahy s rodiči narušené. Nenašla jsem u nich 

žádnou vazbu, která by svou kvalitou tuto vztahovou nefunkčnost kompenzovala a 

zvyšovala tak sebejistotu dětí. Ohroženost sebejistoty (pramenící z vědomí toho, že jsem 

člen nefunkční rodiny, že jsem odmítnutý vlastní rodinou) se promítá do ostatních 

komponent sebepojetí (vymezování se, vnímání nespravedlnosti, popis sebe sama, já a 

budoucnost atd.). Nejistota vede děti k vymezování se proti druhým lidem, nebo naopak ke 

splývání s nimi. Oproti dětem z rodin se jim nedaří nalézt přiměřenou polohu individuality, 

která by mohla být neohroženě zakotvena ve vztazích s druhými.  

Některé charakteristiky sebepojetí však nemohou být vysvětleny jen na základě 

kvality vztahů s druhými lidmi a musíme se uchýlit i k jinému ovlivňujícímu faktoru, 

konkrétně genderu. Tím se dostáváme k 5. výzkumné otázce, která zkoumá rozdíly 

v sebepojetí dívek a chlapců (Existují rozdíly v sebepojetí dívek a chlapců? Jak lze těmto 

rozdílům porozumět?). 

Téměř v každé komponentě sebepojetí nalézáme určité rozdíly mezi dívkami a 

chlapci. Ty se objevují v souladu se společenskými genderovými stereotypy, které jsou 

dětmi interiorizovány. Dívky při popisu sebe sama uvádí charakteristiky, které odpovídají 

typickým ženským vlastnostem a dovednostem. Je znatelné, že nad sebou hlouběji uvažují 

(propracovanost popisu sebe sama), a to zvláště ve spojitosti s druhými lidmi (srovnávání 
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sebe sama). Oproti chlapcům je jejich Já více zakotveno ve vztazích s druhými, které jsou 

pro jejich sebepojetí důležitější. 

V začleněnosti sebe samé do vztahů s druhými lidmi jsou však znatelné rozdíly 

mezi dívkami z dětských domovů a z rodin. Dívky z dětských domovů jsou do těchto 

vztahů ponořené a jejich individualita je v rámci toho potlačena. Svou aktivitu a úsilí 

směřují zvláště do zajištění si přijetí druhými lidmi. To se pojí i s jejich Já, které se jeví být 

pasivním a bezmocným vůči vlastnímu životnímu směřování. U dívek z rodin je 

zakotvenost sebe sama do vztahů s druhými více umírněná. Nepociťují potřebu usilovat o 

bezpodmínečné přijetí druhými, protože jsou chráněny vlastní sebejistotou. Ta je 

zachytitelná i v tom, že se nebojí projevit vlastní individualitu a vymezit se proti názoru 

druhých (např. při hodnocení druhými). 

Chlapecké Já je oproti dívčímu více individualistické, méně se tedy vztahuje 

k druhým lidem. To je viditelné zvláště v nepociťované potřebě hodnotit sebe sama (svůj 

výkon, dovednosti, schopnosti) v závislosti na druhých, jako je tomu u dívek. Při popisu 

sebe sama se uchylují výhradně k typickým mužským vlastnostem i hodnotám, jakoby 

chtěli dát najevo, že jsou pravými muži. 

V chlapeckém vnímání sebe sama můžeme spatřovat rozdíly v závislosti na typu 

výchovy. Chlapci z dětských domovů vykazují vyhraněný individualismus, který je spojen 

s vymezováním sebe sama a své nezávislosti vůči druhým lidem. Vzhledem k jejich 

neblahé zkušenosti s rodinnými vztahy, se snaží držet od navazování potencionálních 

vazeb dál, a tím chránit své bezpečí. Takováto potřeba ochrany sebe sama není znatelná u 

chlapců z rodin. Ti na sebe nahlížejí individualističtěji než dívky, přesto však zakotveně ve 

vztazích s druhými (zvláště s rodinou). 

Nahlížení na sebe sama bylo zřetelně ovlivněno typickými mužskými či ženskými 

stereotypy. Vzhledem k tomu, že jedinec ve věku 11 – 12 let stojí na počátku období 

typického hledáním sebe sama, může být přijetí ženské či mužské role spolu s jejich 

stereotypními charakteristikami důležité pro jeho orientaci v sobě samém. Vědomí 

příslušnosti k určitému pohlaví je jednou z mála stabilních a neměnných charakteristik 

sebepojetí dětí tohoto věku, což je pravděpodobně důvodem k nalézání vlivu genderu 

v mnoha jeho aspektech. 
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Vztahy s významnými druhými a gender, které se projevily jako hlavní faktory 

ovlivňující sebepojetí, jsou spolu vzájemně provázané. Vnímání vztahů s druhými je 

z velké části určováno právě genderovou rolí, a proto je mnoho charakteristik sebepojetí 

současně propojeno s oběma faktory - s kvalitou vztahů i s genderem.  
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3.5 Diskuze 

 Nyní, v závěrečné části práce se dostávám k samotnému porovnání a zhodnocení 

výsledků výzkumu s teoretickými a empiricky podloženými poznatky příslušné literatury. 

Dále se zde vztahuji k nedostatkům předložené práce a pokouším se o nastínění možných 

perspektiv pro budoucí badatelskou činnost, která by mohla vznikat v úzké návaznosti na 

tento výzkum. 

 Obecným, přesto zásadním zjištěním tohoto výzkumu, bylo objevení hlavního 

zdroje ovlivňujícího povahu sebepojetí dětí ve věku 11 – 12 let. Tím je kvalita jejich 

vztahů s rodiči, což je v souladu s mnohými tradičními výzkumy poukazujícími na vliv 

primárních pečujících osob na osobnostní vývoj jedince (Bowlby, Ainsworth 1956 in 

Bowlby 2010; Langmeier, Matějček, 1963 in Langmeier, a další, 2011), ale i se 

současnými studiemi, které se přímo vztahují k problematice navazovaných vazeb mezi 

rodičem a dítětem v souvislosti se sebepojetím dítěte. Jednou z nich je i longitudinální 

studie J. P. Ackermana a M. Dozier z roku 2005, která potvrdila vliv emoční 

zaangažovanosti a vztahu matky - pěstounky k dítěti kojeneckého věku na výši jeho 

budoucího sebehodnocení.  

K velmi podobnému závěru došel i tento výzkum, ve kterém se u dětí z dětských 

domovů projevila jak narušenost vazby s rodičem, tak i ohrožená sebejistota spojená 

s nízkým sebehodnocením. U dětí z rodin bylo naopak zaznamenáno emočně bohaté 

zázemí, které posilovalo jejich sebejistotu. Na základě těchto, ale i dalších analyzovaných 

komponent sebepojetí jsem vytvořila kruhovité propojení, které je možno považovat za 

jádro tohoto fenoménu. 

Individualismus
26

 se zdá být důležitou charakteristikou sebepojetí, která poukazuje 

na odlišnosti v pohledu na sebe sama u dětí z rodin a z dětských domovů. Rozličný je tento 

fenomén zvláště ve své vyhraněnosti: 1) zvýšený individualismus u chlapců z dětských 

domovů, 2) přiměřený s mírnými genderovými odlišnostmi u dětí z rodin, 3) ve formě 

splývání s druhými u dívek z dětských domovů. Tyto zachycené rozdíly 

v individualistickém vnímání sebe sama vzhledem k typu výchovné péče považuji za jeden 

                                                 
26

 Pro účel tohoto výzkumu definován jako vnímání sebe sama ve vztahu k druhým lidem. 
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z hlavních přínosů této práce. To zvláště proto, že jde pravděpodobně o nový náhled na 

potenciální rozdíly v sebepojetí dětí z dětských domovů a z rodin. Povaha individualismu 

vysvětluje problematiku navazovaných vztahů a ochranných strategií (vymezování), které 

jsou dětmi z dětských domovů používány pro zachování pozitivního sebeobrazu. 

Charakter individualismu můžeme alespoň částečně vztáhnout k některým 

výzkumům a teoretickým poznatkům. Studie Kernis, Brown, & Brody (2000 in Kernis, 

2005) poukázala na vliv výchovného stylu, především rodičovské komunikace na stabilitu 

sebehodnocení u jedenáctiletých a dvanáctiletých dětí. Tato stabilita se jeví být důležitým 

faktorem sebepojetí, neboť křehké a nestálé hodnocení sebe sama vede k jeho závislosti na 

názoru druhých lidí, jejich zpětné vazbě a poskytované lásce (např. Butler, Hokanson, & 

Flynn, 1994; Kernis, Paradise et al., 2000 in Kernis, 2005).  

Vztáhnu-li tyto empiricky ověřené předpoklady k výsledkům mého výzkumu, 

dochází k částečnému protnutí - souladu. U souboru dětí z rodin se ukázalo, že jejich 

sebedůvěra vede k nezávislosti vlastního hodnocení na názoru druhých a jejich zpětné 

vazbě, což je důvodem ke vzniku jejich přiměřeného individualismu. Hodnocení a přijetí 

druhými se jeví být naopak důležité pro sebehodnocení dívek z dětských domovů (díky 

narušené vazbě k rodiči), které ztratily svou vlastní individualitu. Tyto popsané formy 

individualismu (přiměřený a snížený) jsou v souladu s výše uvedenými výsledky studií 

popsanými v Kernisově článku z roku 2005.  

Jak se však můžeme vztáhnout k vyhraněnému individualismu chlapců z dětských 

domovů? Čím to je, že i když je jejich sebejistota ohrožena (stejně jako ta dívek z DD), 

nejsou závislí na hodnocení a lásce poskytované druhými lidmi? Já v tom spatřuji ochranu 

sebe sama před dalším potenciálním ublížením, které by mohlo následovat, kdyby druhé a 

jejich názory přijali jako důležité. Studie v Kernisově článku pracovaly pouze s dětmi 

z rodin, což může být důvodem k tomu, že se u nich neobjevuje tato forma vztahování 

k sobě samému. 

Důležité se mi také jeví zjištění, že děti z rodin nepociťují potřebu vymezovat sebe 

sama vůči dospělým autoritám (naopak jsou s nimi rády zadobře), jako je tomu u dětí 

z dětských domovů. To je v souladu s empiricky podepřenými poznatky Macka (2004), 

které předkládají, že velký vliv vrstevníků na sebepojetí jedinců je patrný zvláště 
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v rodinách bez emoční vřelosti a zájmu. Dále jeho výzkumy s Oseckou (1992, 1994, 1996 

in Macek, 2012) ukazují, že adolescenti, kteří považují za významné referenční osoby 

rodiče či jiné dospělé autority mají pozitivnější sebehodnocení než ti, pro něž jsou určující 

názory a postoje vrstevníků. To je ve shodě s nálezy tohoto výzkumu, jež poukazují na 

vyšší sebejistotu u dětí z rodin, pro něž jsou referenčními osobami rodiče a učitelé. 

Vymezování se vůči dospělým autoritám v závislosti na ohrožené sebejistotě je zas 

zaznamenáno u dětí z dětských domovů. 

Dle Vágnerové (2012a) na sebehodnocení dítěte školního věku působí hlavně 

rodiče a jejich hodnocení. V rozhovorech s dětmi z rodin jsem tuto spojitost nalézala jasně 

a zřetelně, zatímco u dětí z dětských domovů byla provázanost těchto komponent více 

skryta díky jejich nedostatečnému kontaktu s rodiči. Při podrobnější analýze se však vliv 

rodičů na sebehodnocení dětí z dětských domovů objevil znatelně, a to zvláště ve spojitosti 

s identifikací s nimi, jejich idealizací a s vědomím opuštění vlastní rodinou. 

Nyní ještě pár slov k genderu a jeho vlivu na sebepojetí dítěte. V tomto ohledu nepřináší 

provedený výzkum netradiční poznatky, které by mohly být diskutovány s literaturou 

(spíše je v souladu s nimi). Studie Rose, Rudolph (2006) poukazuje na rozdíly v charakteru 

navazovaných vztahů v závislosti na pohlaví. Dívčí vztahy jsou směrovány k přijetí a 

emoční zaangažovanosti, zatímco pro chlapce je důležitější prožívaná zábava a společné 

zájmy. Tyto rozdíly byly zaznamenány i v tomto výzkumu, kde byl zároveň zachycen 

jejich vliv na sebepojetí. U dívek byla schopnost navázání kvalitních vztahů s přáteli 

spojena s růstem sebehodnocení, naopak u chlapců se ukázalo jako důležitější vědomí své 

vtipnosti či úspěchu (např. výhra). To je možno vztáhnout k běžně přijímanému 

předpokladu, že při sebehodnocení dosahují dívky vyššího skóre v rámci mezilidských 

vztahů, zatímco chlapecké ohodnocení sebe sama je více závislé na osobním úspěchu 

(Schraggeová, a další, 2013). 

 Konečně se dostávám také k nastínění nedostatků a potenciálních slabin 

provedeného výzkumu. V souladu s kvalitativním paradigmatem, který zaštiťuje povahu 

celého výzkumu, je diskutabilní, do jaké míry je možné získané výsledky zobecnit. 

Předpokládám, že některé komponenty sebepojetí vykrystalizovaly v závislosti na 

specifičnosti výzkumného souboru a nebudou se tedy odrážet v sebepojetí dalších 
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potenciálních aktérů. Přesto se domnívám, že nastíněné jádro sebepojetí nevzniklo 

náhodně
27

, a že bude sledovatelné i u některých jiných dětí tohoto věku. Bylo by však 

vhodné jeho povahu ověřit dalšími výzkumy. 

 Za slabinu výzkumu je možno považovat odlišnosti mezi souborem dětí z rodin a 

z dětských domovů, které se pravděpodobně promítaly do získaných výsledků. Snaha o 

zajištění co nejpodobnějších aktérů, kteří by se od sebe lišili pouze rozličnou sociální 

zkušeností, nemohla být zcela naplněna. Nepodařilo se mi oslovit děti, které by chodily do 

jednoho typu škol a navštěvovaly stejný ročník. V tomto ohledu byly děti z rodin 

zvýhodněny, neboť všechny již chodily do 6. ročníku (zatímco 2 děti z DD navštěvovaly 5. 

třídu), dvě z nich dokonce na gymnázium. To může být dokladem o jejich rozdílných 

inteligenčních schopnostech či míře vyspělosti, což jsou faktory, které mohly skrytě přispět 

k zaznamenaným odlišnostem v sebepojetí dětí. I odborná literatura míru inteligence 

považuje za významný činitel působící na povahu sebenáhledu (Langer, 1996; Hříbková, 

2009). Domnívám se, že důležité postavení ve vztahu k sebepojetí zaujímají i další 

genetické a osobnostní dispozice (vzrušivost, poruchy chování), kterým jsem se pro 

zjednodušení charakteru výzkumu nevěnovala, ačkoliv mohly svou povahou do získaných 

výsledků zasáhnout. 

V neposlední řadě bych také ráda upozornila na vliv předporozumění a 

předpokladů, se kterými jsem do výzkumu vstupovala. I to se zajisté alespoň částečně 

odrazilo v mém přístupu k aktérům a při analýze dat. Nicméně vliv výzkumníka na povahu 

výsledků nepovažuji za nedostatek, jako spíše za přirozenou součást idiografického 

přístupu. 

Nyní již předkládám krátké pozastavení nad možnostmi badatelské činnosti 

navazující na tento výzkum. Budoucí studie by mohly směřovat do oblasti kvantitativního 

ověření předestřeného jádra sebepojetí u dětí ve věku 11 – 12 let. Další možností je 

prozkoumání fenoménu individualismu a následného prověření, jak velké části populace 

dětí z dětských domovů se týká problematika jeho zvýšené a snížené podoby. V návaznosti 

na předešlé se mi jeví prospěšné vypracování nástroje (dotazník, škála), který by mohl být 

použit k orientačnímu měření povahy individualismu u dětí z dětských domovů.  

                                                 
27

 V pouhé závislosti na specifičnosti výzkumného souboru. 
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4 Závěr 

 

Předložená práce si kladla za cíl podrobně prozkoumat fenomén sebepojetí dětí ve 

věku 11 – 12 let, na který bylo nahlíženo nejen takto obecně, ale také v souvislosti s typem 

výchovné péče, jež se ukázala být důležitým faktorem ovlivňujícím jeho povahu. Úvodní 

část práce nastínila problematiku socializace a jejích rizik u dětí z rodin a z dětských 

domovů. V návaznosti na ni bylo představeno samotné jádro práce - sebepojetí, jehož 

povaha, aspekty, specifika i vývoj byly dopodrobna rozebrány. Na jejich podkladě byl 

připraven a následně proveden samotný výzkum, jenž tvoří stěžejní část celé práce. 

Přínos tohoto výzkumu spatřuji v definování jádra sebepojetí dětí ve věku 11 – 12 

let, ve vysvětlení jeho vzájemných vztahů a způsobu fungování (kruhovité propojení). Jde 

o nový náhled na možnou podobu sebepojetí, která vede k předestření a následnému 

porozumění rozdílům v sebenáhledu dětí z rodin a z dětských domovů.  

 Věřím, že realizovaný výzkum má své opodstatnění, a že jeho výsledky mohou být 

využity pro zaplnění některých neprobádaných míst sebepojetí. Ta nalézám zvláště u dětí 

z dětských domovů, u nichž tento fenomén nebyl komplexně prozkoumán (nebo mi to 

alespoň není známo). Jak jsem se již zmiňovala v úvodu empirické části, většina 

provedených studií v dětských domovech se k sebepojetí vztahuje jen okrajově, např. při 

zkoumání dopadu ústavní výchovy na osobnostní vývoj jedince. I proto se domnívám, že 

práce, které se snaží uchopit tento fenomén u dětí z ústavní výchovy komplexněji a 

hlouběji, mohou být značným přínosem vedoucím k pochopení jejich prožívání i chování. 

A to přínosem nejen teoretickým, nýbrž i praktickým. Vždyť účelem zkoumání sebepojetí 

není jen hypotetické nastínění konstruktu sebepojetí, ale i praktické vztáhnutí jeho vlivu do 

různých oblastí běžného života. Významným krokem je také nástin doporučení jak s dětmi, 

jejichž sebepojetí je povahy negativní, dále pracovat na zlepšení jejich postoje k sobě 

samému.  

V úplném závěru i tato práce předkládá několik praktických doporučení, které 

plynou ze získaných výsledků provedeného výzkumu. Ta budou zaměřena přímo na děti 
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z dětských domovů, ačkoliv po jisté modifikaci by pravděpodobně mohla být použita i pro 

práci s dětmi z dysfunkčních rodin.  

Je-li hlavním zdrojem sebepojetí kvalita vztahů s rodiči, zdá se být intervence u 

mnoha dětí z dětských domovů jen obtížně proveditelná. Pokud rodiče o dítě nejeví zájem 

nebo se nevyskytují v jeho dostatečné blízkosti (např. stejné či blízké město), těžko 

budeme usilovat o zlepšení vzájemných vztahů. I u takovýchto dětí je však možno 

podstoupit určité kroky, které by mohly posílit jejich důvěru v sebe sama. 

Důležité je poskytnout dítěti možnost vybudování si vřelého citového vztahu 

k někomu dospělému – vychovatel, učitel, psycholog, dobrovolník atd. To je podstatné pro 

posilování jeho sebehodnoty (vědomí toho, že jsem pro někoho důležitý), získávání 

informací o sobě samém a následně také pro vznik důvěry promítající se do vztahů 

s druhými. Důležitým opatřením je to zvláště u chlapců, kteří se vymezují vůči druhým 

lidem a potenciálním vztahům s nimi za účelem ochrany sebe sama před případným 

zraněním. Získání vědomí, že každý vztah nemusí být nutně spojen s ublížením (jako tomu 

bylo ve vztahu s rodičem) by na jejich sebepojetí mohlo mít ozdravný účinek. 

Předpokládám, že by se takto získaná jistota promítla do charakteru dalších vztahů. U 

dívek by zas navázaná kvalitní vazba mohla posilovat jejich individualitu a vědomí vlastní 

hodnoty, což by je odvádělo od snahy splynout s druhými a od závislosti na jejich názoru a 

přijetí. 

Domnívám se, že k tomuto účelu nejlépe poslouží vztah s dospělým jedincem, který 

nebude tak nestabilní a křehký jako v tomto věku navazované přátelské či partnerské 

vztahy, jež jsou naopak mnohdy zdrojem zklamání a ublížení. Důležité je to i vzhledem 

k výzkumem odhalené tendenci vymezovat se proti dospělým a jejich kultuře, která byla 

zaznamenána u všech dětí z dětských domovů. Získaná důvěra ve svět dospělých by se 

mohla promítnout také do jejich představy vlastní budoucnosti - lepší propracovanost, 

méně obav ze zvládnutí role dospělého. 

K přesnějšímu a méně ohroženému sebeobrazu by mohly přispět také otevřené 

debaty o rodině. Ty jsou v rámci ústavní výchovy mnohdy tabuizované, což nepřispívá 

k dobré orientaci jedince v sobě samém. Realizace otevřených debat v rámci skupiny 

vrstevníků (v dětských domovech či lépe ve školách) či individuálních dialogů (např. 
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s vychovatelem nebo s psychologem) by měla dítěti poskytnout vědomí toho, jak fungují 

dobré a špatné (ohrožené) rodiny, že existence obojího typu je běžná, a že typ rodinného 

fungování není určující pro budoucí život jedince. Dítěti by mělo být pomoženo docílit 

realističtějšího náhledu na svou rodinu
28

 a tedy uvědomění toho, odkud pochází. To je pro 

vědomí životní kontinuity zásadní. Vzhledem k výzkumu, který odhalil tendenci 

identifikace dětí z dětských domovů s rodinou, se mi jako zásadní jeví podpoření 

individuality dítěte a jeho vědomí, že rodina, ze které pochází, nepředurčuje jeho životní 

směřování. 

Domnívám se, že k vymanění se z negativního vlivu rodiny na sebepojetí dítěte 

nepřispěje tabuizace tohoto tématu (ta vede častěji ke zkresleným představám a obavám), 

jako spíše otevřené debaty směřující k vědomí toho, že já sám jsem strůjcem svého života. 

Pro stabilní sebeobraz dítěte je důležité zacílit i na budování sítě interpersonálních 

vztahů, např. v rámci různých neziskových organizací, které dětem nabízejí individuální 

dlouhodobou podporu, a tedy také možnost navázání poměrně blízkých a stabilních vztahů. 

V neposlední řadě považuji za významnou intervenci různých terapeutických skupin, která 

by směřovala k posilování sebehodnocení ohrožených dětí a k jejich rozšiřování poznatků 

o sobě samém. 

  

                                                 
28

 Ačkoliv i to s sebou nese určitá rizika, která byla předestřena v teoretické části práce. 
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6 Seznam příloh 

Přepsané rozhovory s aktéry 

 

Rozhovor s Petrem 

 

Já: Dobře, tak můžeme začít? 

On: Jo 

Já: Výborně. Začnu s takovýma praktickýma informacema. Kolik Ti je? 

On: Dvanáct 

Já: Hm. A chodíš na základní školu viď. Do jaký třídy chodíš? 

On: Do šestý dé. 

Já: A co, jaký to tam v tý škole je? 

On: Jo jde to. 

Já: To je fajn. A co jste dneska třeba dělali? 

On: Hmm, no tak psali, měli jsme testy. Závěrečky. 

Já. Hmm. A baví tě to tam? 

On: Jo, dějepis mě baví hodně a tělák. 

Já: Jo jo, vlastně teta říkala, že jdeš za chvíli na… 

On: Floorball. 

Já: Hm a jakou tam máš pozici? Jseš útočník nebo 

On: útočník, to mám rád. 

Já: Dobře, dobře, ještě se vrátím k tý škole. Jak to tam máš s kamarádama? 

On: Jo, mám tam asi 4, 5, mám jich tam víc, že jo, ale nejvíc kamarádim s dvouma, třema. 

Já: S dvouma, třema jo. Co tak podnikáte? Zlobíte? 

On: Jo, to fakt hodně. 

Já: To je jasný… Dobře a ve třídě se cítíš jak? 

On: Normálně. 

Já: Jako že tě tam nic neštve? 

On: Něco asi jo, ale jde to. 

Já: Přece jen… Měl bys tam chuť něco změnit? 

On: Asi nic. 

Já: Nenapadá tě teď nic? 

On: Ne. 

Já: Hm… Říkal jsi, že děláš floorbal, co ještě třeba? Co tě baví? 

On: Hlavně fotbal, pink pong, někdy basket,… 

Já: Takže hlavně sport tě baví? 

On: Jo, ale nejvíc hlavně ten fotbal. 

Já: A jak to tam na tom fotbalu vypadá? Jak často tam chodíte? 

On: No teďka moc ne, protože je zima, že jo a nemůžem být venku. Ale jinak chodíme v úterý 

každý v létě. 

Já: Jasný. Hele, a když hrajete, myslíš, že ti to v tom fotbalu jde? Že jsi dobrej? 
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On: Ehm, to nemůžu posoudit, to nevím. 

Já: Nemůžeš to posoudit… Opravdu ne? 

On: Tak já jsem se sám neviděl, že jo. 

Já: Dobře, nebudu tě s tím trápit, a jak dlouho to hraješ? 

On: Už takový dobrý tři roky. 

Já: Hm, jo. 

On: Tři, čtyři. 

Já: Chápu správně, že tě baví sport, viď? Něco jinýho tě neláká? 

On: Hm, moc ne. 

Já: Napadá mě třeba, hraní na kytaru, šachy? 

On: Ne, vůbec. 

Já: A kdybys mohl teďka něco zkusit, cokoliv a nebyla by v tom žádná překážka. Máš něco 

takovýho? 

On: Já jsem chtěl zkusit toho… návrž… návrháře toho domů a bytů. To je zajímavý. 

Já: No vidíš. To mě překvapuje, čekala jsem něco sportovního… 

On: To není sport, ale přijde mi to zajímavý. 

Já: To mně taky. Dokážeš si třeba představit, že bys to dělal v budoucnu, že by tě to bavilo? 

On: Já myslím, že jo. Že bych se tím možná živil… 

Já: Je ještě něco, co bys chtěl zkusit? 

On: Hm, třeba elektrikáře nebo automechanika. 

Já: Takže takhle do budoucna přemýšlíš… 

On: No já bych chtěl jít do prváku, druháku, třeťáku do tý Mladý Boleslavi. 

Já: Aha, ty tam máš nějaký kamarády, že o tom takhle víš? 

On: No oni tam teprve půjdou, ale budou asi dva nebo tři odtud. 

Já: Jo. A ty bys tam šel, protože by tě to bavilo nebo kvůli nim? 

On: To ne, spíš bavilo 

Já: Jo. A jaký jsou vlastně tvoje silný stránky? V čem myslíš, že jsi dobrej? 

On: Tak to nevím, ehm… Nevím v čem. 

Já: A když se Tě zeptám konkrétněji… Ve škole, jde ti něco? 

On: Jo tak, třeba si myslím, že ve škole jsem vtipálek. 

Já: No vidíš. A jak to vypadá? 

On: Říkám nějaký vtipy nahlas při hodině, prudím docela hodně učitelek. 

Já: Míváš s nima i problémy? 

On: S jak kterýma, že jo. S některýma učitelema, ty to berou ze srandy a některý jsou fakt 

naštvaný, že mi dělaj problémy. 

Já: Hm. A ještě něco tě napadá? 

On: Tak v tom fotbale u nás, tak třeba i v tom floorbale, to by šlo posoudit, a když házíme na koš, 

tak většinou vyhrávám. 

Já: Skvělý. Na začátku jsi říkal, že tě baví dějepis, v něm by ses taky označil za dobrýho? 

On: No ten mi spíš přijde zajímavej, teď bereme babylio babylionynii, pak ještě teď budeme brát 

Istanbul, to jsou takový zajímavý, jako že ty stavby, egypt a takhle. To mi přijde zajímavý. 

Já: To se trochu pojí s těma stavbama vid? Jak jsi o nich mluvil… 

On: Jo, právě. Ale spíš mě to baví, než, že bych v tom byl extra dobrej. 

Já: Co teda míváš za známku z dějepisu? 
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On: Přibližně tu dvojku no, já jsem teďka na testech nebyl, takže… 

Já: Dvojka zní fajn. Nooo… A co myslíš, že ti spíš nejde? Co jsou tvý slabý stránky? 

On: Hmm… Angličtina, celkem i čeština a někdy i fyzika. Jinak matika mi jde úplně luxusně 

Já: Fakt? Máš jedničku? 

On: Ne jedničku zrovna, ale umím ji. Ale zrovna mi nejde nějak ta geometrie, ty úhly. Udělat 

výpočet toho, ale namalovat to, to je těžší. Jinak asi ten dějepis, zeměpis, přírodověda, ta mě taky 

baví celkem. 

Já: Jo ted říkáš, co tě baví. V tom jsi i dobrej? 

On: Jo, myslim, že jo. 

Já: To je fajn. Hm a řešili jsme spolu to, co ti moc nejde. Mluvil jsi o angličtině a dalších 

předmětech. Ještě něco ti moc nejde, třeba i z jiné oblasti než ze školy? 

On: Eee, nevim tak. No tak když třeba hrajem ten fotbal a máme jakože, kdo jde do brány, tak 

většinou prohrávám v kámen, nůžky, papír. 

Já: To mi taky nejde, tomu rozumím. 

On: To je ale spíš o štěstí, že jo? 

Já: To jo no. Dobře. A jak to tady vlastně u vás funguje? Jak tu bydlíte? 

On: Noo… Jako na jednu stranu je to dobrý. Je to teda jakože, jak kdy, že jo. Někdy se pohádáme, 

nebo že přinesu ze školy poznámku, hmmm. Ale jinak je to dobrý. Chodíme ven, na vycházky. Je 

tu fotbal, máme tu televizi, počítač, takže docela fajn. 

Já: Takže, když ti dám škálu 1 až 5, na který bys měl vyznačit, jak moc se ti tady líbí? Jednička je 

nejvíc, pětka je nejhůř. Tak jak bys to označil? 

On: No tak dva tři, teď nevím zrovna jako… 

Já: Máš tady někoho, když jsi třeba naštvanej nebo smutnej, za kým jdeš jako? 

On: Nooo, tak to nevím teď. Spíš to dělam na pokoji no. 

Já: Takže tady ne. A za někým, kdo není odtud, chodíš, když se něco děje? 

On: Ne, ne. Spíš sám. Nebo se něčím zabavím, třeba když jdu ven, nějakej sport, tak to vypustím 

z hlavy. 

Já: To ti funguje? 

On: Dobře no. 

Já: A vlastně kolik vás je na skupince? 

On: Hmm… Jsme dva, tři, takže nákejch šest, sedm. 

Já: A jseš tam s bráškou viď? 

On: Jo, jemu je 9. Bylo nás osm a jeden odešel, bylo mu osmnáct a má vlastní byt, takže sedm. 

Já: Hm. A jezdíš domů vlastně? 

On: Jo jezdím. Ale teďka se přestěhovali, takže mají jinej barák. 

Já: Takže jsou rodiče blíž nebo dál? 

On: Oni jsou od sebe, že jo. Máma a táta nejsou spolu. 

Já: Hm. A jak často tak za nima jezdíš? 

On: No třeba, je to tak, že… No tak jednou za měsíc. 

Já: A je to fajn? 

On: Dobrý, akorát táta sem chodí každou neděli, takže. 

Já: Aha. Takže tátu vidíš takhle častěji? 

On: No on sem poslední dobou vlastně ani moc nechodí, protože má práci a ten barák, že jo. 
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Já: To je asi dost práce. A když jsi doma a něco tě tak trápí nebo štve, to třeba jdeš za mamkou 

nebo taťkou? 

On: No jako povídám si s nima, takže jo. 

Já: A voláte si tady odtud? 

On: Hm, jo. 

Já: A kdybys měl zase tu škálu a měl jsi říci, jak se cítíš doma. 1 nejlépe, 5 nejhůře. Co bys mi 

řekl? 

On: Jedna. 

Já: Doma se tedy cítíš výborně, u mamky i u taťky? 

On: Jo jo. 

Já: To je moc fajn, to mám radost. 

On: No vlastně doma je to takový volnější, tady je to pevnější a my se nemáme zas tak až moc rádi, 

takže… 

Já: S kým se nemáte rádi? 

On: No s těma dětma u nás na skupině že jo. 

Já: Jste si společně moc nesedli, jo? Takže to bys třeba chtěl změnit tu skupinu, kdybys mohl? 

On: Kdyby to šlo… Tady jsou teda tři skupiny, ne? Jedna, dva tři, že jo. A já jsem teď ve dvojce, 

takže já bych asi tak buď chtěl na jedničku, nebo na tu trojku, ale spíš na tu jedničku, jo? 

Já: Tam si spíš rozumíš s těma dětma, jo? 

On: Jo, oni jsou stejně starý jak já, takže proto. Tady jsem skoro nejstarší, ale tak, když jsi starší, 

tak vlastně, oni se zas tak o tebe moc nestaraj, takže. 

Já: Hm. Teď ti položím otázku, odpověz na ni, jak tě jen napadne. Kdo jsi? 

On: Hmm… Kluk… 

Já: Ještě něco? Kdo jsi? 

On: No, teď zrovna nevím. 

Já: Hm, jasný. Neměj strach, nic není špatně. Ještě něco tě k tomu napadá? 

On: Vůbec, nevím. 

Já: To je úplně v pohodě, už to necháme být. Teď bych se ráda zaměřila na kamarády, mluvil jsi o 

klucích ze školy. Kdo je třeba tvůj nejlepší kámoš? 

On: Jeden kluk Pavel.  

Já: Ten je odtud nebo? 

On: On je ze školy, normálně odtud. 

Já: Takže ze školy nebo i tady z domova? 

On: Nene, jenom ze školy. 

Já: Chápu, takže to je tvůj nejlepší kamarád… 

On: No víc si rozumíme, protože my jsme jako, že skoro nejvíc zažili ze školy. Oni mi skoro 

všichni ostatní takový děcký připadaj, že jo a on mi připadá takovej starší no. 

Já: Jo, připadá ti, že působí starší než ostatní spolužáci a taky, že toho víc zažil jako ty? 

On: Jo, tak no. Ono totiž jako u nás ve třídě, ony jsou tam takový děti, co se bavěj spíš o dětských 

věcech, holky furt jsou dětský, že jo. 

Já: Hm… 

On: No já nevím, tak třeba, když je třeba ta, když se bavíme o těle, že jo, a jak tam prostě jsou ty no 

ty, tak se tomu začnou smát, tak třeba Pavel je normální, že jo. Oni se tomu začnou smát každý 

blbosti, to on ne. 
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Já: Takže máš pocit, že se ostatní často smějou i tomu co není vtipný. 

On: Jo, pořád. Jo když to je vtipný tak jo, to se zasmějem všichni, ale když je to fakt takový 

normální, to ne. 

Já: A kromě Pavla jak to máš s těma kamarádama? 

On: Ještě tak dva tři další. 

Já: A odtud taky máš náký? 

On: Kubu, Vojtu, ňák tak. A na fotbale jsme všichni kámoši. 

Já: Jo… Takže nemáš pocit, že bys měl málo kamarádů nebo? 

On: To ne… Mně ani nejde o to mít dost kamarádů. Ještě mám z facebooku, odsud, z Prahy, u táty, 

u mámy, tak. 

Já: Jo… 

On: Třeba ještě, když jezdíme na ty závody s dětským domovem, protože jsem sportovně nadanej, 

takže jezdím, tak tam mám plno kámošů. Tam mě každej zná už jen kvůli jménu. 

Já: Takže jsi spokojenej s tím, jak to máš s kamarády? Nebo bys na tom něco rád změnil? Třeba 

mít jich víc, víc lepších, patřit do nějaké party nebo tak…? 

On: Ne ne, nic bych neměnil. 

Já: To vypadá, že jsi spokojenej… 

On: Jo třeba Pavlovi, to řeknu cokoliv, že jo prostě. 

Já: To je dobře, že se můžeš svěřit. A trávíte spolu hodně času? 

On: No já teď s ním moc na vycházky nechodím, on je takovej spíš, on je na parkour, že jo. Já jsem 

na fotbal, takže. On taky má strašně rád fotbal, má jakože rád Neymara a já strašně mám rád třeba 

Messiho a on ho taky úplně zbožňuje, že jo. A vždycky, když hrajem fotbal, tak on má dres 

Neymara a já Messiho, že jo. Takže vlastně oba máme rádi fotbal, já jsem totiž parkour dělal, ale 

pak mě to přestalo bavit, protože tady už není místo, kde to dělat, že jo, protože všude je to zabraný 

nebo už nudný. Tak jsem to přestal to, ale oni jako věděj, kde to je, ale já už teď zas tolik na 

vycházky nechodím, takže se vidíme ve škole, když on přijde sem nebo na tom fotbale, tam chce se 

mnou začít chodit. 

Já: Hm... To by se ti líbilo, kdyby s tebou chodil na fotbal? 

On: Jo, proč ne. 

Já: Jo… Co myslíš, že by o tobě někdo, kdo tě zná, řekl, kdybych se ho na tebe zeptala? 

On: Někdo by asi řekl že… No já jsem takovej, že prostě neřeknu něco, co on řekne mně, abych to 

neřekl. To bych neřekl, i kdyby mě měli mlátit. Ale zase některý zase říkaj, že já totiž, jako menší 

já jsem si prostě furt něco dělal s vlasama, že jo, a tak mi někdo říká šampónek a někdo zas 

namachrovanej a takovýhle, že jo. A třeba, co by ještě řekli, tak to nevím. 

Já: Jo… 

On: Většinou někdo říká, že jsem sportovně nadanej, ňáky holky, že jsem hezkej nebo něco 

takovýho, no nevím, prostě. 

Já: Jo… Jak Ti to vyhovuje, takhle když to slyšíš? 

On: Mně to nevadí, mně je celkem jedno, co o mně kdo říká. 

Já: Jo a co myslíš, že by řekla tady nějaká teta, kterou máš rád? 

On: No poslední dobou by toho moc dobrýho fakt neřekla. Celkem někdy lžu, že jo, teď nevím, co 

by ještě řekla. Ale teď by toho moc dobrýho neřekla. Možná by řekla, že jsem chytrej, protože 

většinou, když já nahlas řeknu něco, tak jako že je to většinou dobře, že jo. Všichni říkaj, že bych 

měl samý jedničky, akorát já to spíš flákám. 
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Já: Jo, ale máš pocit, že to tady o tobě ví, že bys na jedničky měl, ale prostě to flákáš? 

On: Jo. 

Já: A myslíš, že je něco, u čeho by někdo řekl, to je celý Petr? 

On: Tak třeba, že bych na někoho třeba vyskočil nebo třeba být drzej, nikdy nenechám poslední 

slovo někomu, vždycky prostě já mám poslední slovo. Třeba by řekli, že nedokážu držet hubu, asi 

takhle že jo. 

Já: Ty jsi vlastně říkal, že jsi často drzej i v tý škole viď… 

On: No já spíš se nenecham, že jo. Že nejsem tak, že někdo zařve, já prostě du klidně do velkých, 

že jo. 

Já: A vadí ti to, že si ostatní asi myslí, že jsi drzej, musíš mít vždycky poslední slovo, že učení 

flákáš a tak? 

On: Mně to nevadí, tak mně jde hlavně o to, co si myslím já sám, že jo. 

Já: Hm… A co si myslíš ty sám o sobě? 

On: … Že jsem se sebou spokojenej, ale jak kdy, že jo. 

Já: Jo… Tak teď mě ještě napadá otázka, s kým bys nejradši trávil svůj čas, kdyby sis mohl vybrat? 

Kohokoliv? 

On: Kohoko…Jako úplně? 

Já: No jasný, kohokoliv, kdo tě napadne. S kým bys nejradši trávil svůj čas? 

On: S tou rodinou. Kdybych měl na výběr, tak si vezmu spíš tu rodinu, Pavla, s ním je sranda. 

Já: Jo… 

On: Je taky plno holek, se kterýma je to fakt dobrý, tak ty asi taky. Jakože nějaký holky, co ve 

škole jsou, ty mluví o nějakých divných věcech úplně. Ale třeba ty holky, který já znám, tak jsou 

takový, jakože fakt mluví už vo ňákých věcech, že jo. 

Já: O jakých třeba? 

On: Tak já nevím, tak třeba, když jsem třeba naštvanej nebo takhle, tak někdo by se jenom díval a 

nic, ale třeba oni přijdou a fakt mě uklidňujou nebo já třeba mám na nervy nebo něco takovýho 

prášky že jo, tak oni mi většinou přijdou, jakože zklidnit a takovýhle. 

Já: Takže Ti takhle pomůžou, to zní fajn. A to dělají holky stejně starý jako ty? 

On: Spíš starší no, stejnýho věku jsou takový, se furt smějou blbým věcem. A jen se ptaj, co se 

stalo, co se stalo a odejdou prostě, že jo. 

Já: Hm… A o koho z lidí bys nechtěl přijít? 

On: O tu rodinu no, hlavně o tu rodinu. 

Já: Jo. Myslíš tím i brášku? 

On: Jasně. 

Já: O něj se tu asi docela staráš, viď? 

On: Jak kdy, když on je spíš provokativní, on furt dělá nějaký držky a takovýhle, že jo. 

Já: Jasný. Mám tu zase takovou obecnější otázku, tak mi zkus na ni odpovědět. Jaký jsi? 

On: Hm… Drzý, nevím, někdy i hodný…. 

Já: Hm… Jaký jsi? (polohlasně) 

On: Jestli se to tak dá říci, tak chytrý, docela dost rychlý, ve všem, já… Jak to všichni říkaj, a 

myslím si, že i mají pravdu, že říkají všichni, že celkem ani neumím uznat porážku. A to je jako ve 

všem. 

Já: Hm, takže taky něco pro tebe typickýho, že neumíš uznat porážku. 
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On: Hm, tak je to taky vlastně slabina no. A já si to myslím i sám o sobě, že neumím uznat 

porážku, protože když jsem třeba byl na kolech, tak jsem byl pátý a nebyl jsem zrovna úplně jakože 

dobrej ale. Já jsem byl naštvanej ne kvůli tomu, že jsem byl to pátej, ale úplně mě naštvalo, že 

prostě se mi furt přehazovaly ty, ale prostě byl jsem naštvanej no. Abych to řek normálně. 

Já: Jo… Nevím, jestli to přesně chápu. Nedokázals zkousnout to, že jsi pátej nebo co? 

On: Jako to, jako, že jsem pátej to mi nevadilo, spíš, ale že mě tak trochu porazil prostě nějakej 

mladší, kterej je pomalejší, že jo. Jako když je někdo naštvanej, že ho porazí holka, to taky… 

Já: To taky nemáš rád? 

On: No u holek je mi to jedno. Tam mi to nevadí, ale spíš u kluků jo. 

Já: Když tě porazí kluk, tak je to horší než holka? 

On: U holek je mi to jedno, úplně. I kdyby mě porazila v ňákym, i kdyby to byl třeba fotbal, nebo 

dejme tomu, kdybych měl dostat pohár a ona najednou vyhrála, tak mi to nevadí. 

Já: Aha, vidíš to. Proč to tak je? 

On: To nevím, fakt. 

Já: Dobře. A jak často nad sebou přemýšlíš? Že uvažuješ nad tím, jaký jsi, co bys třeba změnil 

nebo tak? Zkus to zas vyznačit na škále 1 až 5. 1 přemýšlím pořád, 5 vůbec. 

On: Dvojka. Poslední dobou jo.  

Já: Poslední dobou víc než dřív? 

On: Jo, co budu dělat… 

Já: Hm… 

On: Já bych nad sebou měl přemýšlet, já mám jako, že trojku z chování, že jo, to je kvůli jedný 

věci, co jsem vzal. 

Já: Hm, takže máš pocit, že bys měl… A jak moc jsi se sebou spokojený? Jednička nejvíc, pětka 

nejmíň 

On: Jednička.  

Já: Jo? Jsi se sebou nejvíc spokojenej? 

On: Já bych se sám nevyměnil.  

Já: A přesto… Kdyby se ti naskytla příležitost a mohl bys něco změnit na sobě, ať už vzhled, 

chování, cokoliv. Změnil bys něco, s čím na sobě nejseš úplně spokojenej? 

On: No spíš to s těma porážkama, to mi na sobě tak ňák vadí. Jakože, jakože, jakože nedokážu 

přijmout porážku. 

Já: Aha… 

On: To mi celkem vadí no, i kdybych si to sám řekl, tak já prostě, i se tvářím tak, že mi to nevadí, 

tak jsem to… Tak třeba teď, jak mi brali, když jsme byli teď hrát, tak jsem to prohrál a tak jsem se 

tvářil úplně normálně, ale trochu mi to vadilo no. Jako kdyby to bylo fakt úplně totálně, tak mi to 

nevadí, ale třeba když mi to unikne, tak to mi to vadí, strašně, ale.  

Já: Jasně… 

On: Ale když pomalu, tak to mi moc nevadí, že třeba prohrajem. 

Já: Jo… A ještě něco bys na sobě změnil? Napadá tě? 

On: Nevím… Myslím, že kdybych změnil něco, jako že ty věci, jako že jsem vtipnej nebo něco 

takovýho, to bych vlastně nebyl ani já moc. 

Já: Hm, jasný. Ty ses předtím zmiňoval, že víc přemýšlíš nad tím, co bude? Přemýšlíš dál do 

budoucna? Co bude třeba za deset let? 

On: No přemýšlím, co budu dělat, až mi bude osmnáct, hm, zkoušky že jo, vztah… 
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Já: No… A napadá tě, jak to bude vypadat? Máš nějakou fantazii? 

On: No teď… Taky jsem přemejšlel, co barák a takovýhle, že jo. Začínám přemýšlet o dětech. 

Já: Chtěl bys mít děti? 

On: Jo, jasně. 

Já: Barák, děti, co práce? Ty jsi mluvil o těch budovách… 

On: No kdybych si mohl vybrat, tak víc peněz vydělá se spíš na tom architektovi nebo něco 

takovýho. Ale zase pravda je, že to nemusí vždycky vyjít, že jo. Třeba uděláš něco špatně, že jo, a 

oni tě hned vyhoděj, že jo. Třeba kdybys byl v nějaký luxusní firmě a přetáhl čáru třeba o 

centimetr, tak tě hned vyhoděj. Jako třeba na automechanika, třeba budu mít o deset procent míň, 

tak nějak, ale nevyhoděj tě jenom kvůli nějaký blbosti, že jo. 

Já: Vypadá, že nad tím dost přemýšlíš… Takže architektura, ty budovy, to ti připadá obtížnější? 

On: Jo o dost, ale bylo by to lepší. 

Já: Jo a ta rodina. Jak si ji představuješ? 

On: No jak jsem tady s dětma, tak spíš jenom dvě děti, tři už je hodně. Chtěl bych nejprve kluka, a 

pak holku, aby ten kluk mohl chránit tu holku, že jo. 

Já: Vy jste s bráškou vlastně taky dva, že? Nebo máte ještě nějaký sourozence? 

On: No mám, ale jako spíš nevlastní mám. Dvě nevlastní a jednoho nevlastního, protože táta má 

přítelkyni. A pak ještě dvě nevlastní… A pak už nevím. 

Já: To už ti přijde hodně? 

On: To asi ne, ale já radši jen dvě, že jo, kdybych si mohl vybrat. Jako kdyby byly tři, tak to nevím, 

asi by to taky šlo. 

Já: Jo. 

On: Hlavně aby to fungovalo… 

Já: Tomu rozumím. Za mě už je to k otázkám všechno… Vím, že máš teďka nějaký trénink… 

Napadá tě něco, co bys mi chtěl říci? Ještě třeba něco k nějaký otázce, nebo co tě napadlo? 

On: Už asi ani ne…  

Já: Dobře… A jak se teď cítíš? 

On: Fajn, teď budu mít hrát floorbal, to mám rád. 

Já: Tak díky moc. 

 

 

Rozhovor s Lucií 

 

Já: Ahoj, tak co, jak se dneska máš? 

Ona: Dobře. 

Já: Asi jsi byla dneska ve škole viď? 

Ona: Jo. 

Já: A jaký to tam je? 

Ona: Jo, jde to. 

Já: Jo a bylo dneska něco zajímavýho ve škole? 

Ona: Ne… Nuda. 

Já: Dobře, ještě se zeptám, kolik ti je? 

Ona: Dvanáct. 

Já: Jo, dvanáct… Takže navštěvuješ šestou třídu? 
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Ona: Jo, tady hned naproti chodím do školy. 

Já: Jo a do týhle školy chodíš od první třídy? 

Ona: Ne, já tam chodím od tý doby, co jsem tady. Takže to je od čtvrtý. 

Já: Jo… A co máš v tý škole ráda, co tam je dobrýho? 

Ona: Ehm… Že… No nevim no. Jako já mám nejradši na škole, že se vídám s kámoškou vlastně, 

s kterou ani moc nechodim ven. Protože ona bydlí daleko, a potřebuje být doma dřív, než sem 

dojde, tak to už by měla být doma, takže jsem ráda… 

Já: Takže tam máš kamarádku, ve třídě hned? 

Ona: Jo jo. 

Já: A kromě tý kamarádky, ještě něco tě tam baví? 

Ona: Počítače. 

Já: Aha. Máte tam jako předmět s počítačema? 

Ona: Hm. No ale teďka jako v sedmičce, to už nebudeme mít. Máme ho jenom tuten rok a pak 

myslím, že v devítce. Ňák tak. 

Já: A těšíš se na víkend? 

Ona: Jo. 

Já: A co budeš podnikat? Máš nějaký plán? 

Ona: No… Nejspíš budeme pomáhat tetě jako každej den. 

Já: Hm… Co děláte, když pomáháte tetě? 

Ona: Nevim, tak když je hezky, tak pracujeme na zahradě a někdy chodíme i na turistiku. 

Já: Jo, máš to ráda? 

Ona: No podle toho, kdo jde, nebo podle toho, jak je to dlouhý. 

Já: Jasný, to chápu. Co ještě k tý škole? Ty jsi říkala, že tam máš ráda, že se tam setkáváš s tou 

kamarádkou. 

Ona: No hodně no. 

Já: A jak to máš s dalšíma kamarádama ve škole? 

Ona: Tam mám hodně kámošů. 

Já: A jsi s tím spokojená? 

Ona: Jo, to je dobrý. 

Já: To je fajn, a co tě tam štve? 

Ona: Jedna učitelka… (rozpačitý smích) 

Já: Nerozumíš si s jednou učitelkou? 

Ona: No my ji spíš nemáme rádi celá třída, ona je strašná. Ona tam je tady od tohoto roku a je to 

prostě… Nemam ji, no nemáme ji rádi no. Taková divná… 

Já: To je vaše třídní nebo? 

Ona: Ne. Naše třídní ze začátku nebo ona mluví jako šmoulinka. Tak ze začátku, když jsme ji měli, 

tak když začala poprví mluvit, tak celá třída se musela držet, aby nevybuchla smíchy. Ale teďka už 

jsme si na to nějak zvykli. Už jako, že mluví… Už ani neříkáme, že mluví jak šmoulinka. 

Já: Takže nakonec si s ní rozumíš? 

Ona: Jo to hodně. Tu mám ráda. 

Já: A na co máte tu neoblíbenou? 

Ona: Na fyziku a na matiku. 

Já: Taková klasika, že? (smích) 

Ona: No, jako třeba mě matika baví, ale ta fyzika je strašná. Tu nesnáším. 
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Já: A nesnášíš ji kvůli tý učitelce, nebo že tě nebaví celkově? 

Ona: Ehm… Oboje. 

Já: Hm. Takže matika ti jde? 

Ona: Jo jde, mám ji ráda. Jenom spíš, někdy i geometrii, ale spíš normální počítání. 

Já: Jo, jak to máš s těma předmětama teda? Co tě baví a co ti jde? 

Ona: No z matiky občas dostanu špatnou známku, ale spíš jako to, když se učím, tak by sem mohla 

mít třeba jenom dvě dvojky na vysvědčení. Hm, ale to já nejsem taková zas. Á jinááák… 

Já: Takže myslíš, že bys byla v tý škole úspěšná, protože dvě dvojky jsou krásný, ale že to spíš 

trochu flákáš? 

Ona: Jo, přesně. 

Já: A jak na tom přibližně jseš? 

Ona: No z fyziky mam trojku, nejhorší známka no. Ale nevím teďka, jak to bude s ájinou, protože 

poslední známky před uzavřením jsem trochu šla dolů. No když nám paní učitelka četla moje 

známky, tak se každej smál, protože já jsem tam měla asi ze začátku deset nebo jedenáct jedniček, 

pak tři dvojky, a pak jsem tam měla tři, čtyři až pět, čtyři, pět a takhle. 

Já: Jo, a čím to bylo? 

Ona: Neučila jsem se. 

Já: A to jen tak? 

Ona: Nechtělo se mi, nějak jsem na to zapomněla a ani, když jsem měla čas, tak jsem dělala spíš 

jiný věci. 

Já: A jinak se ve škole cítíš dobře? 

Ona: Občas se tam jako netěším, ale jinak… No já nesnášim ráno to vstávání, pak je to ve škole 

v pohodě. Někdy to je takový divný, ale jinak to je v pohodě, ale nechápu, proč třeba nemůže bejt 

škola až od devíti. 

Já: To by ti vyhovovalo? 

Ona: Jo, protože bych spala klidně až do osmi. 

Já: Kdybys mohla na škole něco změnit, využila bys toho? 

Ona: Ňáký učitele a ňáký děti. 

Já: To myslíš ještě nějakou učitelku kromě tý matikářky a fyzikářky? 

Ona: Jo, ještě jednu na češtinu, tu taky docela nemusím. Ta je neférová. 

Já: Jako, že někomu nadržuje? 

Ona: Jo, často. Má svý oblíbence, často dostanou lepší známky, i když to maj stejně jako já. 

Já: To musí být nepříjemný. Máš s nimi problémy? 

Ona: Vlastně ani moc ne. Já to nechávam bejt. To spíš ňáký kluci maj. Ale mě to jako taky štve, i 

když nic neříkám no. Ale to je asi všude, že někteří učitelé jsou fakt hrozný. 

Já: To je pravda, to se asi všude někdo najde. A co je pro tebe na učitelích důležitý? 

Ona: No aby neměli rádi jenom ty šprty nebo jako spíš, aby byli féroví a dokázali jako udělat 

srandu, no. 

Já: A máte ňějakýho takovýho učitele? 

Ona: Jo, právě na ty počítače, a pak na děják, no.  

Já: To je dobře. A říkala jsi, že bys změnila i nějaký děti? 

Ona: No nevim, tak asi náký kluci a ze všeho nejvíc mě štve Novák, jeden kluk z naší třídy. On je 

strašně pečlivej… 

Já: Hm, a co ti na tom vadí? 
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Ona: Nooo… On…. Vždycky když zavoní, tak je asi ve škole normální nebo skoro normální, že 

ňáký dítě se prostě ještě bude bavit než přijde učitelka, protože u nás ve škole na druhým stupni to 

tak funguje, že děti ještě lítaj, než přijde učitelka po škole… No a on prostě, když si tam povídáme, 

tak některý začnou jako že vážně křičet, že to i mně vadí, ale i když jsme potichu, tak on na nás 

dělá pšt pšt, ať jsme ticho. A když mu řeknem, že jsme, tak on pořád. 

Já: Tak to je takový otravný, co? Ale není to člověk, který by ti třeba ubližoval? 

Ona: Jo tak. Tam nemam nikoho, kdo by se ke mně choval ošklivě, jako že, jako třeba nadávat 

nebo mlátit. Jo jasně, někdy každej trochu nadává nebo strčí, ale to je normální. 

Já: Hm. Ještě někdo tě štve? 

Ona: Ňáký kluci, ale ne nějak moc, jen se chovaj trapně, jak tam furt běhaj po škole, hážou 

s míčema a tak. Někdy to je ale sranda, to jo. 

Já: To věřím. A co kromě školy podnikáš? 

Ona: Já chodím na vycházky, někdy pomáhám tetě, když se mi chce a jinak jsem s kámoškama 

jako tady z děcáku. Spíš jsem tady hodně s jednou kámoškou a teďka i s její sestrou, tak jsem 

vždycky, když můžu, když mi to teta dovolí, tak jdu za nima do pokoje nahoru a koukáme se na 

film, na ňákej nebo na seriál a povídáme si u toho, i se u toho třeba zasmějem. 

Já: Jo, tak to máš jako ráda jo… 

Ona: Jo. A jinak chodím i na vlastně chodím na streetball tady do školy taky a pak ještě na karate, 

ale to mě moc nebaví, takže budu končit. 

Já: Jo, nebaví… A ten tanec, ten tě baví? 

Ona: Streetball? 

Já: To není tanec, co?  

Ona: Ne. (smích) 

Já: (smích) Já jsem rozuměla jen street, tak jsem automaticky předpokládala tanec… A co to teda 

je? 

Ona: To je sport, něco jako basket, akorát, že se hraje na jeden koš a jsou tam tři hráči v družstvu. 

Já: Aha. A to tě baví? 

Ona: Jo to mě baví. 

Já: A jak ti to jde? 

Ona: Občas jo, dneska se mi zadařilo. 

Já: Takže myslíš, že ti to jde? 

Ona: Ne, jenom dneska. Tak já to hraju od tohohle roku, takže já si teprv zvykám. 

Já: Ostatní tam jsou dýl? 

Ona: No spíš jeden kluk tam chodí, no spíš dva, ten Petr a ještě Jirka, a ten Jirka hrál předtím 

basket, takže pro něho to není ňáka ta, že jo a Petr je taky docela dobrej, takže… No a my tu 

jezdíme i na závody. 

Já: Jezdíš taky? Ráda? 

Ona: Jo, já mám ráda sport hodně. 

Já: A vyhráváš na závodě? 

Ona: No… Někdy se mi daří někdy ne, ale mám, když jsme byli na volejbalu nebo beach volejbalu, 

tak jsme hráli přehazku a naše družstvo jako, vyhráli jsme… Ehm třetí místo. To je docela dobrý 

ne? 

Já: To je moc fajn! 
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Ona: Ehm… Pak mám ještě ze školy, když jsme měli v pětce čtyřboj atletickej, tak mám za první 

místo. 

Já: To jsi soutěžila sama za sebe? 

Ona: Jo. 

Já: To je skvělý. Je to pro tebe důležitý, že vyhraješ, nebo? 

Ona: Ne, mně je jedno, jako jestli vyhraju, spíš jde o to, jako jak sportuju. Spíš mě to baví. 

Já: Jo. Napadá tě ještě něco kromě sportu, co máš ráda? 

Ona: Nevím no, líbí se mi tanec, ale neumím tancovat. Nebo jako jedna holka z děcáku tady umí 

úplně krásně tancovat, tak mě jako by ňáký ty kroky naučila strašně lehký, ale jinak nevím. 

Já: Jo... To asi trvá, než se člověk naučí. 

Ona: No to my jsme tady byli ve středu a ona tady tancovala a já jsem se za ni přišla kouknout a 

seděla jsem a teďka, jak ona tady tancovala a pouštěla si písničky, tak jsem říkala jsem, že umí 

nádherně tancovat, kde se to naučila a ona prý, že ani neví a já ji říkám, že bych taky chtěla umět 

jako ona a ona mi řekla, že mi něco naučí, ale vážně božsky, já by sem chtěla úplně umět tancovat 

jako ona. To je nádherný, prostě. Ona to umí úplně vystihnout do toho rytmu. 

Já: To znám... A kdybych se tě zeptala, co jsou tvý silný stránky, co mi povíš? 

Ona: Já nevím. V čem jsem dobrá? Když se snažím, tak v učení... 

Já: Myslíš celkově? Že ti tak ňějak jde většina předmětů? 

Ona: No třeba v tý fyzice asi tak ne no, i když se snažím, prostě ji nechápu. 

Já: Jo, ale jinak když jsi mluvila o známkách, tak vypadaly dobře. Takže asi v učení dobrá jsi? 

Ona: To mi tady říká každej. Hlavně tady ta teta, tak vždycky, když dostanu nějakou blbou 

známku, tak já chodím ještě se třema holkama odtud do třídy a ona minule měla takovou 

přednášku, že jsem hodně dobrá, a že jsem nad holkama strašně vysoko s tím, kdybych se učila, tak 

to mohu vytáhnout až na ty jedničky, dvojky, ale nebaví mě to moc. 

Já: Takže ti to říkaj ostatní, že jsi v tom dobrá? Máš i ten pocit sama v sobě? 

Ona: Jo, asi jo. A pak taky ty známky, i učitelky to říkaj, no. 

Já: A ještě něco, co by ti šlo, tě napadá? 

Ona: No když se zasnažím, tak no, zase ve škole, tak to ne... Ne tak ňáký, když si hraju s 

kámošema, v tý míčový hře. Třeba v tý přehazce, jak sme hráli, tak to mi šlo. 

Já: Jak to vypadalo, že jsi poznala, že ti to jde? 

Ona: No... (smích) Když jsem to no jako srovnala s ostatníma, tak mi to šlo líp, víc jako jsem to 

chytala. Ostatní i říkali, že mi to šlo. 

Já: Jo... 

Ona: Ale ono je to hlavně tím, že tady s děcákem jezdíme na nějaký ty závody, takže to pak ve 

škole taky využiju no. No takže ve sportu, v nějakých těch hrách jsem dobrá no. 

Já: A nenapadá tě i něco ohledně kamarádství a vycházením s druhými lidmi, co ti jde dobře? 

Ona: Myslím si, že... Asi nebo spíš umím jedný kámošce tady, Lence, že si s ní rozumím, a myslím 

si, umíme obě naslouchat. Jako, že se pochopíme i... 

Já: A máš ten pocit ohledně naslouchání i s jinýma lidma nebo jen s Lenkou? 

Ona: I s jinýma lidma, ale jen u někoho. Jenom vážně s těma, s kterýma se hodně bavím. 

Já: No a co naopak něco, co ti nejde? Kde máš mezery? 

Ona: Noo... Nejde mi, no mně nejde hodně věcí. A teďka si ňák nevzpomenu... Nejde mi třeba to 

tancování, protože jsem prkno, ale ta kamarádka říkala, že kdyby mě učila, tak ne, ale pro mě jsem 

prkno.  
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Já: Hmm... 

Ona: A jinak... Nevím, já mám hodně slabých stránek... 

Já: Nic konkrétního tě nenapadá? Co bys ráda zlepšila? 

Ona: Ty jo, já vážně nevím, vážně ne... Ty vago, ehm. Ach jo, já jsem teďka, jak nemám tu 

smutnou náladu, tak nevím. 

Já: Jako, že kdybych tě zastihla ve smutný náladě, že by sis vzpomněla? 

Ona: Jo, to bychom tu byly hodně dlouho. 

Já: Tak to tě teď asi s tím nebudu trápit... 

Ona: Mám jich ale strašně! 

Já: Takže máš pocit, že jich máš hodně, i když si na žádnou nevzpomeneš? 

Ona: Jo, vážně nevím... 

Já: A kdybys teďka mohla cokoliv zkusit, cokoliv, co by to bylo? Může to být sport, něco 

s kamarádama. Cokoliv! 

Ona: Chtěla bych... Ehm... Ale to nejde určitě, ehm, bejt s tou kámoškou, jako s tou Lenkou a její 

sestrou, tak bejt jejich sestra. To by sem chtěla, to bych moc chtěla. Ale nejde to. A pak i v ňákých 

těch určitých chvílích jít domů. Jako kdyby to bylo doma, doma jako vážně v pohodě, tak domů. 

Já: To je hezký... Jak to tady v domově vlastně vypadá? 

Ona: No... Jsme tu na skupinkách. 

Já: V jaký jsi? 

Ona: Já jsem na první skupině, je nás tam osm se třema tetama a někdy to tam je strašný a někdy 

naopak dobrý, jako, že tam je sranda. A někdy bych tam vážně skoro každýho, já nevím prostě... 

Dala pryč a vzala si tam na skupinu jinýho. 

Já: Třeba jako z jiný skupiny? 

Ona: No, tak kdyby to ještě šlo, tak by sem rozhodně chtěla přejít na třetí skupinu, protože tam je ta 

Lenka a já si tam i jako rozumím s hodněma lidma až na jednu, noo... 

Já: A kdybys měla říci, jak jsi tu v děcáku spokojená, jednička nejvíc a pětka nejmíň? 

Ona: Jako v tý skupině? 

Já: To spíš asi celkově, jak se ti tu žije? Jednička je nejlépe, pětka nejhůře, úplná nespokojenost. 

Ona: Tak na dvojku, jedničku. 

Já: To je pěkný. 

Ona: Jo často je to tu dobrý. 

Já: A když tě tu něco trápí, štve, za kým tak jdeš? 

Ona: No za Lenkou, to je jasný. My si říkáme skoro všechno. 

Já: Pomáhá ti to? 

Ona: Jo, to je jako fajn, že se máme. 

Já: To jo. A máš tu vlastně ňáký sourozence? 

Ona: Ne, nemám. 

Já: A máš ňáký sourozence? 

Ona: Jo, ale my jsme jako vlastně jakoby všichni nejsme praví, protože moje mam... Nebo my jsme 

vlastně, každej máme jinýho tátu. A jinak máme jenom společnou mámu. A mám dvě sestry a 

bráchu. 

Já: Jo a vídáš se s nima? 
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Ona: Hm, jo. S bráchou už moc ne, asi od první třídy, ale na facebooku a se ségrou jednou, tak na 

facebooku a někdy ji občas uvidím a se ségrou, ta je vlastně nejstarší a ona teďka porodila, tak a je 

i u babičky, takže sem i jezdí a byla jsem u babičky na výjezdu, takže. 

Já: A co ty ostatní? Kde jsou? 

Ona: Ségra, no ta je nejstarší, takže ta už je dospělá. Pak bráchovi, tomu je myslím, že devatenáct, 

tenhle rok dvacet mu bude a teď je u táty, ale už má vlastně svůj, po něm jako má barák, ale jinak 

bydlej ve stejným s tátou v tom kousek od sebe. A pak je Petra, tak tý je 17 a bude ji 18 a je u táty. 

Já: Jo u táty... Takže u mamky nikdo není? 

Ona: Ne není, to nejde. 

Já: Aha a ty jezdíš domů? 

Ona: Občas. 

Já: A když jedeš domů, tak jedeš za mamkou nebo jak vlastně? 

Ona: Jak kdy, jezdila jsem za mamkou a teďka za babičkou no, prostě, kdo si podá žádanku no, a 

komu to taky sociálka potvrdí. 

Já: A jak často to tak je? 

Ona: Nevím, to nevím. Ze začátku jsem jezdila hodně, teďka už moc ne. 

Já: Jo. A jak to máš s tou rodinou teda? 

Ona: No dobrý no, ale zase jak, kdy, že jo. Ráda bych tam byla, kdyby to fungovalo. 

Já: Jo, a jak se tam cítíš, když ti dám zas stupnice, jednička nejlíp se cítím, pětka nejhůř? 

Ona: Hmm... Jednič... No tak asi jednička, dvojka. No celkově jako v rodině, jak kdy. 

Já: Dobře... Zkusíš mi teď odpovědět na otázku kdo jsi? Co mi na to povíš? 

Ona: Ehm... Jsem... Člověk. (smích) Ne to ne, to byla sranda. 

Já: Hm... 

Ona: Jsem dívka, jmenuji se Lucie Veselá, je mi dvanáct a mám ráda různý sporty. Á, tanec. A 

bydlím v dětském domově a někdy se za mnou, když, přijíždí podívat i rodina a jezdím i na 

dovolenky někdy. 

Já: Hm, super. Ještě něco tě k tomu napadá? 

Ona: Ehm, ještě... Asi už nic. 

Já: Jo, paráda. Tak ty jsi mi říkala o tvých kamarádech, řekla jsi, že tu máš Lenku a její sestřičku a 

ve třídě taky tu kamarádku, viď? 

Ona: Jo jo, ty mám nejradši. 

Já: Jinak máš spíše kamarádky nebo i kamarády? 

Ona: Jen kamarádky, i když jako s klukama, to taky jako mluvím. 

Já: A chtěla bys něco změnit, napadá mě, třeba mít víc kamarádů, patřit do nějaký jiný party? 

Ona: Ne to ne, takhle to je dobrý. Ale možná občas... 

Já: Co občas? 

Ona: No nevím, prostě když se mi něco nelíbí, tak bych to změnila no. 

Já: A co to třeba může být? 

Ona: Třeba když je někdo lakomej nebo dělá moc blbostí jako. 

Já: Hm. Ale celkově bys neměnila kamarády? Vyhovuje ti to? 

Ona: To jo. 

Já: Jo a teď mě napadá, co ta tvá kamarádka ze školy? Chtěla bys změnit to, abyste se vídaly 

častěji? 
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Ona: No, já když jako nejsem s tou kamarádkou ze školy, tak si užiju i tady. Tady mám ty dvě. 

Takže mi to vlastně ani nevadí. 

Já: A máš někoho, koho bys označila za nejlepší kámošku? 

Ona: Jedna? Lenka. 

Já: Jo, to jsem si myslela. A kdybych se někoho, ostatních zeptala na tebe? Co myslíš, že by mi 

řekli? 

Ona: Já nevím. 

Já: Kdybych se zeptala, jaká ta Lucka je? 

Ona: Jako asi, že mě má ráda. Áaa, já nevím, jako znám ji, ale nedokázala bych odhadnout, co by o 

mně řekla.  

Já: Aha teď jsi mluvila o tom, co by řekla Lenka, viď? Napadá tě ještě někdo jinej, co by o tobě asi 

řekl? 

Ona: To nevím. 

Já: A kdybych se tě zeptala jinak, co je pro tebe typický? Že by někdo řekl, jo, tohle, to je celá 

Lucka... 

Ona: Že jsem někdy namyšlená, asi že jsem někdy drzá. No to by řekly spíš tety. A kamarádi, že 

jsem někdy strašně nesvící, jako, že mě někdy nesnesou. 

Já: Že oni tě nesnesou? 

Ona: No někdy, když jsem taková jako naštvaná, tak jsem naštvaná na všechny. 

Já: Že pak jako nerozlišuješ, kdo tě naštval a zlobíš se na všechny? 

Ona: Jo přesně. To je docela pitomý. To je docela pitomý. Jenže já nevím, co s tím. Ta moje 

naštvanost prostě nejde změnit, jakoby mě to v tu chvíli ovládalo. 

Já: Díky. Nakonec jsme se teda dopátraly k tomu, co by o tobě ostatní řekli. A vadí ti něco z toho, 

co by o tobě ostatní řekli? 

Ona: No já si dokážu jako s tou drzostí přiznat, že to je pravda, že by mě ňák to, jako já, no mně je 

jedno, co by o mně ostatní řekli, že jo. 

Já: Jo, je ti to jedno... 

Ona: Já vím, že to jsou prostě mí kámoši, třeba ta Lenka a Tereza, tak vím, že by mě prostě nikdy 

nepodrazily. Takhle... Takže mám k nim vážně důvěru. 

Já: A u ostatních tě to netrápí, co by o tobě řekli, rozumím tomu správně? 

Ona: No... Možná mi spíš na tom záleží... 

Já: Jasný, to chápu. A to, že jsi drzá nebo se někdy zlobíš na všechny, to ti na sobě vadí nebo? 

Ona: No v ňákejch případech to na sobě ráda mám, ale to jako málokdy.  

Já: Dobře. A na koho se obracíš, když máš ňákej problém? 

Ona: Na holky, tady z děcáku. Na Lenku a Petru. 

Já: Hm. A s kým bys nejradši trávila svůj čas? 

Ona: Jako? 

Já: No kdyby sis mohla vybrat úplně kohokoliv. 

Ona: Taky s holkama, to bych si užívala. 

Já: Co byste dělaly? 

Ona: No to je úplně jedno, všechno je s nima supr. 

Já: A o koho z lidí bys nechtěla určitě přijít? 

Ona: Zase o holky (smích) 

Já: To je máš asi hodně ráda, viď? 
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Ona: Jo jo.  

Já: A teď zas trochu jinak. Zkus mi říci, jaká jsi? 

Ona: Jaká jsem? Někdy namyšlená, někdy jako hodně, někdy jsem pohodová, a prostě, když jsem 

naštvaná, tak to nedokážu udržet na sebe na toho jednoho člověka, kterej mě naštval, ale musím 

hned, nebo prostě musím, řvu na všechny. Ale jinak myslím, že jsem pohodová. 

Já: Hm. Ještě něco tě napadá? 

Ona: Ne, to je asi všechno. 

Já: Jo, dobře. A teď ti dám ty škály zas. Jak často nad sebou přemýšlíš? Jednička nejvíc, téměř 

pořád, pětka nejmíň, téměř nikdy. 

Ona: Trojka, tak mezi. 

Já: Myslíš, že třeba teďka víc než dřív? 

Ona: To takhle nevím. 

Já: A jak moc jsi se sebou spokojená, jednička nejvíc, pětka nejmíň? 

Ona: Jednička. 

Já: Jsi tak moc spokojená, nic bys neměnila? 

Ona: Na sobě ne. 

Já: Jo... A přemýšlíš někdy nad budoucností, co bude? 

Ona: Jo. 

Já: A jak to vypadá? 

Ona: No nevím, prostě to jednou přijde a nevím. 

Já: A když by ses zamyslela, co asi tak bude za deset let třeba? 

Ona: Jo přemejšlim nad tím, ale nedokážu to vysvětlit.  

Já: Já se nevzdám. Co bys třeba ráda dělala za povolání? 

Ona: Too, jako já mám hodně, ale tak nevím, co to, ale chtěla by sem třeba za deset let, aby sem 

byla bohatá. 

Já: Hm, no vidíš.... Ale druh práce, kterou bys dělala, to nemáš představu? 

Ona: Ne vůbec. 

Já: Dobře, a co rodina, nad ní přemýšlíš? 

Ona: Asi nejvíc tři děti, mít manžela, kterej, nebo přítele, ketrej by byl prostě, když to takhle blbě 

řeknu normální, jako, že by ehm třeba i mně pomáhal s něčím a takhle. A nevím jinak asi už. Prostě 

aby sme fungovali jako normální rodina. 

Já: To zní dobře. A teď mě napadá, nějakej plán, kam bys šla na střední, máš? 

Ona: Ještě ne, to nevím. 

Já: To máš ještě hodně času, viď... A poslední otázku na tebe mám, kdyby jsi měla čarovnou hůlku 

a mohla jsi cokoliv ve svém životě změnit, co by to bylo? 

Ona: Jo, abych uměla tancovat a pak i vzhled. 

Já: Jak bys chtěla vypadat? 

Ona: Hezky. 

Já: Myslíš, že nevypadáš hezky? 

Ona: Ne. 

Já: Aha. 

Ona: A bejt starší, aby mi bylo patnáct, protože jsem s Lenkou, jako kdyby mi bylo patnáct, tak 

jsme jenom o pár hodin. 

Já: Aha. 
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Ona: Protože ona má dvacátýho října narozky a já dvacátýhoprvního. 

Já: A v čem by to bylo dobrý? 

Ona: No, že bychom jako stejný byly a mohly spolu toho jako spoustu podnikat, chodit ven. Takhle 

já nemůžu tolik, co ona, to mě, no, štve. 

Já: Jo, to chápu. A ještě něco bys změnila? 

Ona: Asi abych nebyla tak namyšlená někdy. 

Já: Jo. 

Ona: Taky hlavně, abych byla doma, kdyby to fungovalo. 

Já: Jo, to chápu… Luci, tak to je za mě vše... Pokud mi k tomu nechceš něco říci, dodat? 

Ona: Nevím, nic mě nenapadá. 

Já: Dobře. A co teď budeš dělat? 

Ona: Půjdu asi no nahoru za holkama, koukaj na televizi. 

Já: Jasný a jakou máš teď náladu? 

Ona: Dobrou, no je přece pátek. 

Já: Tak Luci, díky moc. Kdyby tě něco napadlo, budu teď ještě u hlavní tety v kanceláři. Tak 

můžeš kdykoliv přijít, myslím, že tam budu tak hodinu. Jo, ale neboj, to, že jsme domluvený, že 

nikomu nic neřeknu, to platí.  

Ona: Dobře, tak ahoj. 

 

 

Rozhovor s Jirkou 

 

Já: Jirko, můžeme začít? 

On: Jasný. 

Já: Hned na začátek mi pověz, kolik ti je let? 

On: Jedenáct. 

Já: A do jaký třídy chodíš? 

On: Do pátý. 

Já: Fajn, díky. A jak se dneska máš? 

On: Dobře. 

Já: Hm a co jste dělali dneska ve škole? 

On: Učili jsme se. 

Já: Jo... 

On: Hráli jsme hry. 

Já: Asi jste dostali i vysvědčení, co? 

On: Jo, mám ho tady. Vidíš? Jedničky, dvojky. 

Já: Pěkný. Máš z toho radost, jak to dopadlo nebo jsi to chtěl nějak jinak? 

On: Jo, takhle to je dobrý. 

Já: Nemáš nějakou dvojku, která tě štve, že si říkáš, že nemusela být, že je zbytečná? 

On: Ne to ne, to mi nevadí. Věděl jsem dlouho, jak to dopadne, že jo. 

Já: Tak jo... Co plánuješ na víkend? 

On: Chodit ven... Všechno možný. 

Já: Jo a vyrážíte někam s domovem? 

On: Ne, myslím, že něco jako bylo v plánu, ale nakonec to padlo. 
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Já: Dobře, dobře. A jak to u vás ve třídě vypadá? 

On: Ehm, malý. 

Já: Jak to myslíš? 

On: Jakože malá třída, je nás tam hodně. 

Já: Aha, a jak to tam máš s kamarádama? 

On: Dobrý. 

Já: A co to znamená, že dobrý? 

On: No jako, že asi jo, jako, že tam kamarády mám. 

Já: Jo, máš tam třeba ňákýho nejlepšího? 

On: Ne, pff, to nesoudim. 

Já: Nesoudíš? 

On: Jako, že na to nehraju. Žádnýho nejlepšího nemám no. 

Já: Aha a vyhovuje ti to, jak to tam máš s kamarádama? 

On: Jo to jo. 

Já: Nepřemýšlíš třeba nad tím, že bys tam rád patřil do ňáký lepší party, měl tam víc kámošů? 

On: Ne to ne, to fakt ne. 

Já: No, a jak to máš s učitelema? 

On: Taky dobrý. 

Já: Jo, takže s nima vycházíš? 

On: Jo. 

Já: Nemáš ňákýho, který by ti třeba vadil? 

On: Ne, to ne. 

Já: A naopak ňákej, kterýho máš rád, který je moc fajn? 

On: Třeba... Já nevím, oni tam jsou všichni hodní. 

Já: Hmm... A jak to vypadá ve třídě o přestávce? 

On: Řev. 

Já: A jsi součástí toho řevu? 

On: Jo! 

Já: Takže zlobíte? 

On: Jo, řveme ve třídě, pereme se, běháme. Ale zase jako jen tak ze srandy jo. 

Já: Jo a s kym tam tak běháš a povídáš si? 

On: Se všema, to je mi jedno, s kým. 

Já: A co ti ve škole jde dobře? 

On: No skoro všechno, hlavně asi matika a přírodopis. To mě i baví. Zase jako moc češtinu a ajinu 

nemusím. To je občas docela nuda a ani mi to moc nejde. 

Já: Aha... 

On: No víš ten přírodopis mě baví, docela i jde... No jako, jak jezdíme na různý jako ty výlety třeba 

s váma, jak jsme teď byli v Kutný Hoře, no tak jako, že se mi to dobře pamatuje... 

Já: Hm, to je moc fajn. To jsem ráda. A to počítání tě taky baví? 

On: No to jo, to se člověk jako ani moc učit nemusí, že jo. To je o tom pochopení... 

Já: To asi dost jo... A jinak se připravuješ často do školy? 

On: No vždyť víš, že moc ne... Je to docela nuda a taky jako... No nemám rád ty, co se nějak extra 

snaží. Ono je to vlastně trochu trapný, že jo. 

Já: Trapný se připravovat? 
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On: Jo, tady se na to moc nehraje... No a ve škole taky ne. 

Já: Co se děje, když je někdo poctivej a připravuje se? 

On: No tak to je šprt že jo... Já jsem ani na to vaše doučko chodit nechtěl, a kdybych nemusel... 

Já: To je jasný, zase vím, že chceš na gympl... Tam to s přípravou bude asi častější... Co si o tom 

myslíš? 

On: No to jo, jenže to pak budou všichni, to asi zase jako divnej bys byl, kdyby ses nepřipravoval. 

Já: Máš strach, že bys byl teď divnej, kdyby ses víc připravoval? 

On: Asi jo, ale zase mně je tak jako jedno, co o mně kdo říká. 

Já: A proč? 

On: No nevím, protože je mi to úplně prostě jedno.... 

Já: Dobře, a co kromě tý školy jinýho podnikáš? 

On: Všechno možný, akce. 

Já: Jaký akce? 

On: No jako, že ne bomby, ale jako, že někam jedem. 

Já: Jasný... A chodíš na nějakej pravidelnej sport? 

On: Fotbal. 

Já: A jaký to tam je? 

On: Dobrý, je tam sranda, mam to rád no. 

Já: A co myslíš, jde ti to? 

On: Ne! 

Já: Proč myslíš, že ne? 

On: Já se to stydím říct. 

Já: Jako, že se stydíš říct, že jsi dobrej? 

On: Jo, nechci to říkat, to je přece divný, že jo. 

Já: No já nevím. A o ostatních to umíš říct? 

On: Jo to je jasný, to jde snadno. 

Já: Dobře a máš tam ňákýho kamaráda, kterej dobrej je? 

On: Jo. 

Já: A z čeho poznáš, že je dobrej? 

On: Třeba, že je jako lepší než já... Jako to poznám, že jo, jestli je dobrej nebo ne, taky to poznám u 

sebe, jestli mi to jako zrovna jde nebo ne. To vím... 

Já: Aha, to je nějakej tvůj vnitřní pocit? 

On: Jo, podle toho no. 

Já: Jo a co tě ještě baví, co máš rád? 

On: Krav magu. 

Já: Hm, co to je? 

On: To je obrana... Jako že sport. 

Já: Aha, a na to pravidelně docházíš? 

On: Jo, každý úterý to večer máme, na to se těším, protože jinak je úterý nic moc jako. 

Já: To vypadá, že tě to baví. A jak ti to jde? 

On: Nejde! To prostě o sobě říkat nebudu, že jsem dobrej... 

Já: Dobře, tak to necháme být. A co tě ještě dál baví? 

On: Já nevím, všechno, vybika, míčový hry a takhle 



140 

 

Já: Jo to jsi dost sportovní... A něco mimo sport tě nebaví? Třeba mě napadaj nějaký počítačový 

hry nebo hra na kytaru,...? 

On: Ani moc ne, trochu ty hry s klukama hrajem. Já hlavně ten sport ale. Takže i ty hry jako nějaký 

sportovní spíš než jiný. 

Já: Jo a kdyby se ti teďka naskytla příležitost něco jako zkusit a nebyla v tom žádná překážka jako, 

že by to děcák nezaplatil nebo by to nešlo kvůli něčemu jinýmu... 

On: Karate, to mě láká dlouho. Ale to by asi jako i šlo, jen to zatím jako někdo nenavrhl. Možná, že 

tu v okolí nic takovýho není... 

Já: Jo, to zní fajn. A něco jinýho, třeba něco z jiný oblasti než sportu? 

On: Zkusit? To by se mi líbilo gympl. 

Já: Hmm... To bys tam chtěl chodit? Jako už teď do šestý nebo až z devítky? 

On: Už teď. To jde i z devítky? 

Já: No to jo, to určitě jde... 

On: Aha, to jsem vůbec nevěděl. Já nad tím teď dost jako přemýšlím, no že, jako, jako, jaký to tam 

bude, že jo. Je to takový divný, že nevím, jestli tam půjdu nebo ne. A úterý příští... 

Já: Co se bude dít v úterý? 

On: To dělám jako že nanečisto přímačky. 

Já: Aha... A chodíš někam na doučko? 

On: No k Petrovi a tak, že jo. Jinak nikam speciálně ne. 

Já: To je dobře, že alespoň takhle trochu jo. Byl bys rád, kdyby to dopadlo a odešel jsi ze základky 

jo? 

On: Jo, to bych jako vážně moc chtěl. 

Já: A jak myslíš, že to tam bude vypadat na tom gymplu? 

On: To nevím, ale chci tam. Jako, že bych jel do Prahy a byl bych tam jako na intru, že jo. To by 

bylo sakra fajn. 

Já: I to by tě lákalo jo? 

On: No to jo. Jeden kluk Pavel to tu tak má. A prý je to skvělý. 

Já: Hm... Tak jo. A máš nějaký věci, co ti moc nejdou? 

On: Jako ve sportu? 

Já: Nejenom, i jako ve škole, mezi přáteli, třeba mě napadá, nejde mi udržet tajemství, jsem často 

prostivnej... Cokoliv. 

On: No jako ve fotbale jsem nikdy dost výbušnej, to je blbý. No já nevím, v čem ještě, třeba... 

Vybika mi nejde nebo hudebka. Jinak mezi kámošema, to nevím. To asi nic, no. 

Já: Aha, takže takový ty vztahy, to myslíš že ti jde? Třeba s tetama, učitelema? 

On: No občas na učitele a vychovatelky drzej jsem no. 

Já: A vadí ti to na tobě? 

On: No mně ne, ale jim jo. 

Já: (smích) To chápu. A byl bys rád, kdybys něco takovýho mohl změnit? 

On: No proč ne. 

Já: I s tou drzostí nebo výbušností? 

On: Jo, někdy mě to štve. 

Já: Zkus mi prosím přiblížit, jak to tady v domově vypadá? 

On: Jako na jednu stranu dobře, ale radši byl bych doma... No a na skupince mi to vyhovuje, to je 

dobrý, to bych jako že neměnil. 
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Já: S dětma si tu teda rozumíš? 

On: Jo, to jo, se všema. 

Já: A s někým si rozumíš nejvíc? 

On: No největší sranda je s Karlem. 

Já: S bráchou Honzi? 

On: Jo. On je srandovní a někdy dělá fakt blbosti. Tak kdybys ho viděla, on za chvíli přijde, tak má 

tady monokla a tady má bouli. No on se pral s Lukášem, to vím. No ale on dostal od míče, když 

jsme hráli vybiku, to vím, ne od Lukáše a pak, že se bouchal do skříně hlavou. (smích) 

Já: (smích) 

On: Jsme říkali, že když to, když se bouchl tou ránou do skříně, že bude moc frajeřit. 

Já: Jasný. Ještě mě napadá k těm učitelům, nějakýho oblíbenýho teda nemáš? 

On: Jako ňákýho, kterej dobře vysvětluje, tak to je paní učitelka... Prostě učitelky všechny dobře to, 

minule třeba ne, to mi úplně nevysvětlily. 

Já: A co ti nevysvětlily? 

On: No prostě to ta látka no, třeba ňáká. 

Já: Aha, to se jim nepovedlo. Ale máte více učitelů, že jo? 

On: Teď už máme lepší, dřív to nebylo tak dobrý. 

Já: Jo, jak to? 

On: Já nevím, prostě teď si s nimi víc rozumím, a tak no. Máme teď Skoupou, Kovářovou nebo jak 

se jmenuje, pak angličtinu, to je ňáká Lenka Kostková, jedna, dva, tři, no a pak máme učitelku na 

matiku, takže pět nebo kolik sem říkal. 

Já: Žádnýho pana učitele nemáte? 

On: Ne, no ve škole jo, ale nás neučí. 

Já: A z těchto učitelek, co jsi jmenoval... Dokázal bys o nějaké říci, že tu máš nejradši, když tě učí? 

On: Já nevím. Jo s kterou je někdy sranda, to je ta Skoupá nebo jak se jmenuje. No a hrajem s ní 

hry. 

Já: To je pro tebe důležitý, aby byla sranda, co? Mluvil jsi o Karlovi, teďka o učitelce, že je s nima 

sranda... 

On: Jo to je dost důležitý, že jo. 

Já: Ještě k tomu domovu, ty tu nemáš sourozence, viď? 

On: Mám... Tady mám jednoho. To je ta, jak se jmenuje, no Lucka 

Já: Aha, to mi úplně vypadlo. A jinak tady už nikoho nemáš? 

On: Ne tady ne. 

Já: A někde jinde jo? 

On: Ne, já jsem tamty neviděl. 

Já: Aha, jo. Teďka ti dám stupnici, jak se tady v domově cejtíš, jednička je nejvíc dobře a pětka je 

nejhůř. 

On: Střední. 

Já: To je trojka? 

On: Jo. 

Já: Jo, a jak to máš s rodinou? 

On: Dobrý. 

Já: Jo, co to znamená? 

On: Dobrý. 
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Já: Hmm... Vídáte se? 

On: Jo. 

Já: Jak často, pravidelně? 

On: Pravidelně ne, ale jako že na prázdniny jo. 

Já: A s kým si doma nejvíc rozumíš? 

On: Ehm... S tetou. 

Já: A když tě něco štve, trápí, chodíš za ní třeba? 

On: Jo. 

Já: To je dobře. A jak to tam u vás doma vypadá? 

On: Jo, dobrý. 

Já: Hm a jezdíte tam s Luckou spolu? 

On: Ne. Ona jezdí do Klecan. 

Já: A jakto? 

On: Jo, ale ona chodí k Petře... Ona to jako nemusí. 

Já: Jako doma to nemusí? 

On: Ne, jako tetu a takhle. 

Já: Jo, teď to moc nechápu. Ty se vracíš jakoby domů, kde je teta i mamka s tátou? 

On: Ne. 

Já: Aha, jenom za tetou jezdíš? 

On: Jo. 

Já: Takže ty jezdíš za tetou a sestřička k Petře? 

On: Jo. 

Já: Takže nejezdíte spolu… 

On: A jak víš, že se jmenuje Petra? 

Já: Vždyť jsi mi to před chvilkou řekl... 

On: Fakt? 

Já: Jo. (smích) Takže za mamkou a taťkou domů nejezdíš? 

On: Ne. 

Já: Asi se ti o tom špatně mluví, tak to necháme být? 

On: Mně to je jedno... 

Já: Neštve tě, že se o tom bavíme? 

On: Ne, vůbec. 

Já: Dobře. Jak to teda u tý tety vypadá? 

On: No ona má dvě děti a manžela, tak jezdím za nima. Třeba na vánoce jsem tam byl s nima. 

Já: To je hezký. Tak to ale byla Lucka jinde? 

On: Jo. 

Já: A víš něco o mamce s tátou? 

On: No žijou v Kladně. 

Já: A žijou spolu? 

On: Ne, no myslím, že teď už zase jo. 

Já: A máš od nich nějaký informace, volají ti třeba? 

On: Ne. 

Já: A štve tě to? 

On: Jo. 
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Já: Chtěl bys to změnit... 

On: Jo, moc. 

Já: Hm, to chápu. A jak to máš s tou Luckou, kolik jí je? 

On: Sedmnáct. 

Já: A rozumíte si s Luckou? 

On: Jo. 

Já: Stará se tu o tebe? 

On: Ne! Nikdo se o mě nestará, je mi jedenáct. 

Já: No promiň... Máš nějakou oblíbenou tetu tady? 

On: Všechny, třeba ta naše, že jo. 

Já: Jo, a když tě něco štve, tak jdeš za ní? 

On: Jo, to klidně. 

Já: Teď ti položím otázku, tak zkus odpovědět. Kdo jsi? 

On: Ota... No Jirka. 

Já: Hm. Kdo jsi? (polohlasně) 

On: Jirka... 

Já: Ještě něco? Víš, kdyby tě někdo neznal, tak aby ses mu představil... Kdo jsi? 

On: No řekl bych jméno, pak by se mě zeptal na něco dalšího ne? 

Já: Takže když ti někdo řekne, kdo jsi, tak odpovíš Jirka, nic jinýho? 

On: Jirka a bydlím v Klecanech. 

Já: A kdyby ses měl popsat Jirko, co bys řekl? 

On: Mám černý vlasy. Nebo jaký? Černohnědý? 

Já: Tak ňák no... 

On: Hnědý oči, nemám zuby. (smích) 

Já: Dobře... Tak mi řekni ještě něco o kamarádech? Kolik jich máš a kde? 

On: No tady skoro všechny. 

Já: A vyhovuje ti to tak? 

On: Jo. 

Já: A máš ňákýho kluka nebo holku, se kterou si rozumíš nejvíc? 

Ona: No ségra. 

Já: Hm a svěřuješ se jí? 

On: Jo. 

Já: A ve škole nebo odjinud ještě, třeba z fotbalu? 

On: Jo takhlens. Ve škole třeba Luboš a takhle. 

Já: No dobře. Kdybych se zeptala tvých kámošů nebo někoho z rodiny či tet na tebe, co myslíš, že 

by mi řekli? 

On: Je bolde, bordelář nebo, jak se tomu říká. To by řekla naše teta určitě. Někdy zlobí a dál nevím. 

Já: Hm, to by asi řekla teta. Ale ne kámoš. Co myslíš, že by řekl ten? 

On: Že jsem srandovní a vtipnej. 

Já: Ještě něco tě napadá? 

On: Ne! 

Já: A myslíš, že je pro tebe něco typický, že by někdo řekl, jo tohle, to je celej Jirka. 

On: Ne... Jak jako typický? 

Já: No znáš takový to, ježiš to je celej Jirka, nebo jo tohle, to Jirka dělá vždycky... Víš co myslím? 
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On: Jo takhle! To nevím... 

Já: Dobře, nenapadá tě, a když jsi říkal, že by o tobě teta řekla, že jsi bordelář a zlobíš. A vadí ti to, 

že by to řekla, chtěl bys to změnit? 

On: Ne, já už to takhle slyším furt. 

Já: A netrápí tě to, že bys to chtěl změnit? 

On: Ne. 

Já: Dobře, a když máš ňákej problém, na koho se nejčastěji obracíš? 

On: Na ségru. 

Já: Máš s tím dobrý zkušenosti? 

On: Jo. 

Já: A s kým bys nejradši trávil svůj čas, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv? 

On: Ségra. 

Já: Jo. A ještě s někým? Kdyby to mohl být kdokoliv? 

On: Máma. 

Já: Jo a o koho z lidí bys určitě nechtěl přijít? 

On: Máma... A ségra. 

Já: Jo, díky... A zkusíš mi říci, jaký jsi? 

On: To je strašná otázka... Sportovní... Bordelář... Zlobivej. 

Já: Máš na sobě rád, že jsi zlobivej? 

On: Tak trošku jo, někdy to je sranda. 

Já: To je pro tebe důležitý, ta sranda... 

On: To je, dost! Nemam rád nudu... 

Já: Jo, a jak často nad sebou přemýšlíš, zkus to vyznačit na škále, jednička jako že nejvíc a pětka 

jako že téměř vůbec? 

On: Nejvíc... Nebo středně! 

Já: Jak ses k tomu dobral? 

On: No jako, že někdy jo a někdy ne. 

Já: A co to často bývá, nad čím často ve vztahu k sobě přemýšlíš? 

On: No třeba, když tam je nějakej příklad ve škole... Třeba když něco třeba blbýho řeknu, tak si 

řeknu prostě, že to je divný, že jsem to řekl a takhlens. Třeba si řeknu, že mi to je líto. 

Já: Jo, žes to nemusel říci, že bylo lepší být zticha... 

On: Jo přesně. 

Já: To znám. A teďka, když ti dám zase škálu, jak moc si se sebou spokojený, jednička nejvíc a 

pětka nejmíň? 

On: Jedna. 

Já: Jo jedna? Máš pocit, že bys na sobě třeba nic neměnil? 

On: Jo! Chci mít svaly a nebýt špekatej. 

Já: Ještě něco tě napadá? 

On: Ne, jinak jsem dost dobrej. 

Já: Jasnačka. A přemýšlíš někdy nad budoucností? Nad tím, co bude, až vyrosteš? 

On: No to nevím. 

Já: Ale zníš, že tě to zajmá? 

On: Moc. Auto budu mít. 

Já: Hm, takže nad tím přemýšlíš. 
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On: To dost. 

Já: A jak to vypadá? 

On: Jo dobře. 

Já: Jak to vypadá třeba s prací, co by jsi chtěl dělat? 

On: Nevím, ňákou práci hustou. Ale konkrétně to nevím. Bejt třeba slavnej. A nebo třeba, kde se 

hodně dobře platí. Za co se nejvíc platí kromě sportu? 

Já: No to je většinou, když jsi v nějakým oboru dobrej. Třeba dobrej lékař, právník nebo slavnej 

herec... A nějaká konkrétní činnost, co by tě bavila? Mít hodně peněz, to chce asi každej... Takže 

třeba baví mě sportovat, byl bych rád fotbalovým trenérem nebo baví mě počítače, rád bych na nich 

programoval... 

On: Jo takhle... Tak třeba raper. 

Já: Ty jsi říkal, že hudebku nemáš rád? 

On: Jo, jenže je rozdíl zpívat áááá nebo tuc tuc. 

Já: To asi jo. A jak vypadá tvá budoucí rodina, když nad tím přemýšlíš? 

On: Takže holka, to je jasný. Dítě, jedno stačí. Auto a dům. A věci do domu, to je jasný, ňáký 

dobrý, jo to stačí. 

Já: Skvělý... Jenom jedno dítě? 

On: Jo, aby se to zvládalo, že jo. 

Já: A co holky teďka? 

On: Jo, dobrý. 

Já: A líbí se ti ňáká? 

On: Ne, teď ne, až doma. Tak když jsem doma, tak tam jsou hezčí holky. 

Já: Jo a poslední otázka, kdybys měl čarovnou hůlku a mohl jsi na světě cokoliv změnit, použil bys 

ji? 

On: Jo. 

Já: A jak? 

On: Aby třeba... To bylo všechno od začátku. 

Já: Aby ses jako znovu narodil? 

On: Jo. Ale jakože třeba celej svět... 

Já: Hm, a jak by to vypadalo? 

On: No jako celej svět, že tobě by bylo třeba čtrnáct. 

Já: Mně? 

On: Jo třeba. Takhlens. 

Já: To není tak moc nazpátek, mně je teprv dvacetdva. 

On: Aha. Počkat od jedenácti.... Tobě je přesně dvacetdva? 

Já: Jo. 

On: Tak o jedenáct, tobě by bylo jedenáct a já bych přišel na svět. 

Já: To bys takhle chtěl...? 

On: Jo. Takhle, aby se celej svět hejbnul. 

Já: Já moc nerozumím tomu důvodu, proč bys to tak chtěl? 

On: No ne třeba, aby se nehádali máma s tátou! 

Já: Jo aha, takže hlavně kvůli tý rodině od začátku. 

On: Jo takhle. 

Já: Hm, tomu rozumím. A nějakou svojí vlastnost bys chtěl změnit? 
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On: Abych neu... Nenaštval. To mě na sobě štve. 

Já: Jo. Ještě něco, kdybys měl kouzelnou hůlku? 

On: Asi nic, hlavně tu rodinu. 

Já: Jo... Jirko, za mě je to všechno. Napadá tě ještě něco, co bys mi teď rád řekl? 

On: Asi nic... Nevím. 

Já: Jo a jak ti teď je? 

On: Dobře. Ale už jsem unavenej. 

Já: Jasný, už končíme... Budu tu do večera, tak kdybys mi něco ještě chtěl přijít říct nebo se na 

něco zeptat, tak za mnou přijď. 

On: Jasný. 

Já: Tak díky Jirko. 

 

 

Rozhovor s Terezou 

 

Já: Tak Terko, můžeme začít? 

Ona: Jasný. 

Já: Takže na začátek, kolik ti je? 

Ona: Jedenáct. 

Já: A do jaké třídy, školy chodíš? 

Ona: Do pátý. 

Já: Tady, sem? 

Ona: Do základní školy Masaryka. 

Já: To je ta hned tady? 

Ona: Jo jo. 

Já: A co jste dneska dělali ve škole? 

Ona: Dneska jsme se učili češtinu, vyprávěli jsme si básničky a pak v matice jsme si zkontrolovali 

domácí úkol a ehm ehm desetinná čísla jsme probírali, a pak jsme měli občanku, vlastně to jsme 

měli paní učitelku Skalickou, naší třídní a to jsme si rozdali vysvědčení, a pak jsme ještě měli 

tělocvik a to jsme hráli vybiku. 

Já: Hm... A jaký bylo vysvědčení? 

Ona: No jedna pětka z češtiny... 

Já: No ty bláho! A jaký máš z toho pocit? 

Ona: Nooo... Jako takovej, jak to říct, nooo.... No jako takovej, jako že zajmavej, že se s tím ani tak 

jako nevytahuju, ale ani nemám z toho radost. Jako tak normálně, jako. 

Já: Hm a už se ti to někdy stalo, že jsi dostala pětku? 

Ona: Minulej, minulý vysvědčení jako ale zase na pololetí.  

Já: A to tě třeba trápilo víc? 

Ona: No asi tady to mě trápí asi víc. 

Já: Jo, a jak ti to dopadlo jinak? 

Ona: Ehm, jinak dvě čtyřky, z angličtiny a ehm z čeho to bylo ještě? No jako dvě čtyřky, z 

angličtiny a z němčiny jsem měla trojku, protože my máme povinně volitelný a pan učitel řekl, že 

se prostě budem učit němčinu. A tak jsem dostala trojku a jinak dvojky a jedničky. 

Já: Měla jsi z něčeho třeba radost, že jsi dostala jedničku nebo dvojku? 
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Ona: Asi z přírodopisu dvojku. 

Já: Jo, to je dobrý. No a jak to vypadá u vás ve třídě? 

Ona: No jako je to takový zajmavý jako, no jako polovina je jakože slušných a polovina je jakože 

takových banda jakože hloupých. Ne jakože hloupých, takových, že jsou chytrý, ale dělaj ze sebe 

hloupý. No tak já jsem vlastně mezi tou bandou, co dělá hloupý samozřejmě a právě mám dvojku z 

chování. 

Já: Proč děláš hloupou? 

Ona: No je to snažší jakože a nechci bejt jako šprt, že jo. 

Já: A jak se stalo, že máš tu dvojku z chování? 

Ona: Nooo, vlastně já jsem řekla jedný holce, ona je docela hodně namyšlená, ona je z osmí třídy a 

já jsem jí řekla „Jé, ty máš hezkej mobil.“, ona měla iphone a já úplně „Ty máš hezkej mobil.“ a 

ona úplně: „Fůj, nešahej na mě!“. A já: „Vždyť jsem ti to řekla normálně.“ A ona „Fůůj, fůůj“ a 

takhle. No a druhej den ony dvě utekly s jednou holkou do Prahy. 

Já: Utekly? 

Ona: No jako za školu. A ony to svedly tady na jednu holku jako na Péťu, no a já říkám „Jako 

fakt?“ a takhle a ona jako druhej den právě jako se s tim vytahovala, jako že utekla a takhle a 

jakože nikdy takhle neutekla a takhle a tak no, a pak já jsem šla jako za ní a říkam „Plesk a tady to 

máš za to!“. Takhle jsem ji dala facku a jako vlastně ona se tam jako ňák rozbrečela, pak ona řekla, 

že jsem ňák kráva, tak jsem se otočila a ještě druhou jsem jí dala. 

Já: Hmm. A za to máš dvojku? Za nic dalšího? 

Ona: Ale jo, ještě jo. Jako kamarád nás naštval jako úplně všechny, že si vymýšlel, a takhle a no tak 

jsme mu za to dali žábu do boty úplně shnilou, jako mrtvou a on tam měl červy. 

Já: Fuj!!! To takhle docela drsně řešíš spory. Facka, žába do boty... To ti je vlastní? 

Ona: Jo to jo. To takhle často dělám. 

Já: A jak to jinak vypadá ve třídě s kamarádama? 

Ona: No já tam mám vlastně úplně všechny kamarády, protože já tam jsem od třetí třídy a docela se 

všichni známe a teď máme a teď jsme měli včera program s ňákýma lidmama a ty se jmenujou ňák, 

ňáký zajmavý název. No a to bylo vlastně, jak známe svoji třídu vlastně a oni už jako ve čtvrtý u 

nás byli a to nás prej jako nebavilo, to i je nebavilo, no ale teď se prej lepšíme a zase učitelové 

říkaj, že se horšíme. A, že protože, jak jsme byli bez Natálky, tak oni, tak ona totiž skočila z okna. 

Já: Cože, naše Natálka? 

Ona: Jo, z tří metrů no. No a my se tak ňák hádáme a teďka úplně pohoda, a takže to bylo úplně 

supr no.  

Já: Jako, že tam nebyla? 

Ona: No jako, že tam nebyla, a že ten program s těma lidmama, jako, že byl klidnej prostě, že byl 

super. A Natálka skočila z okna kvůli Honzovi, že on ji dal konec. Na horách do sněhu z tří metrů. 

Já: A je v pohodě? 

Ona: Jo, má sádru. 

Já: A ona vám to ve třídě ruší, že to bez ní bylo lepší? 

Ona: Ne, asi jen mě vadí, protože se dost hádáme no. 

Já: Jo. A jak to máš jinak s učitelema? 

Ona: Nooo... Takže, pan Doubek, tak ten učí češtinu a má jako moc, je vtipnej, ale něco bere úplně 

vážně strašně moc. A Sovák, tak ten to vůbec nehrotí, ten v hodinách si třeba úplně posloucháme 

písničky, ale máme ho poslouchat, ale. Ve příroďáku u něj dávám pozor, protože mě docela baví. Jo 
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a paní učitelka Steklá, ta nás učí tělocvik, tak to úplně paráda. Pak… Ehm. 

Já: Nemusíš mi vyjmenovávat všechny jo? 

Ona: Jo a ještě třídní, tak ta je úplně nejlepší. 

Já: To o učitelích mluvíš moc pěkně. 

Ona: Hele! Tady to nám napsali, když byl ten program s těma lidmama. To jsme měli takovej strom 

s těma lidmama. A to co, aby spadlo ze stromu projevy šikany, to co aby bylo furt, ale abychom to 

změnili vztahy mezi spolužáky a tohle ať zůstane napořád, buďte tak prima, jako jste. 

Já: Hm, to vypadá jako pěkný program. Máš pocit, že tam máte ňáký špatný vztahy? 

Ona: No asi občas, jako že se tam někdo popere nebo prostě, jak jsme ty dvě poloviny, jak my 

zlobiví a oni slušňáci. 

Já: Aha, to jako třeba s tou žábou? 

Ona: Jo, ale to nás naštval všechny, protože žaloval no. 

Já: Hm. A co k těm učitelům, máš ňákýho vážně oblíbenýho? 

Ona: Jako ten asi Doubek, jako že on je vtipnej a taky jako ale někdy bere vodsaď podsaď tu 

srandu. 

Já: To se ti líbí takhle? 

Ona: Jo. 

Já: To je fajn, že ho umíš ocenit, když od něj máš tu pětku, že? 

Ona: Jo, ale on řekl, že když z druhýho pololetí, když prostě se budu začít snažit, že jsem se teď na 

to vykvákla, tak úplně v pohodě, že v klidu mi dá úplně prej klidně trojku. 

Já: Hm, s tím souhlasíš? Že tu pětku máš, protože ses na to vykvákla? 

Ona: Jo to asi jo. 

Já: Hm a plánuješ se snažit? 

Ona: No jako já nevim jako, já vůbec teď jako netuším, ale myslím si, že jo. 

Já: Co by ti v tom mohlo bránit, aby ses nesnažila? 

Ona: Ehm asi to, že třeba děti dělají jakože kraviny u nás ze třídy, tak já se jich docela rychle jako 

chytím. 

Já: Jo a jako, že bys kvůli těm blbostem si to nevylepšila? 

Ona: Nó jako jo. Asi jo, vylepšila. Jako oni taky jako vidí srandu odsaď pocaď, ale paní učitelka 

nám řekla, že takhle zlobila úplně normálně, takže asi bych se začla jako. Jako kdybych o tom 

hodně uvažovala, což já asi nedokážu, tak bych se asi snažila jako. Tak. 

Já: No dobře. A co ňáký neoblíbený učitel? 

Ona: To asi nemám, jako za svý chování mívám problémy, ale naštěstí jako máme fakt dobrou 

třídní, která tomu rozumí no. Ale dřív no, to jsme neměli moc dobrý učitelky, to bylo horší. 

Já: Co bylo horší? 

Ona: Že to moc nechápaly a často se nespravedlivě zlobily. Teď jako je to lepší. Taky už máme i 

učitele a ty jsou dost fajn jako. 

Já: Jo. A co kromě školy jinýho podnikáš? 

Ona: No já teď jako asi nevím. Teď budu o prázdninách, teď budu u Líby a Vaška, což jsou lidi, 

který nám pomáhaj, mně a bráchovi. A to jsou úplně super lidi, který Vašek tady vyrůstal vlastně. 

No a vždycky nám tady o tom děcáku povídá a tak a učej se s náma a chodíme taky různě a tak, na 

Václavák se kouknout a tohleto. Což se mi hrozně líbí, protože jsme hrozně dlouho nebyli v Praze 

a teď asi o Vánocích jakože, ale jinak skoro vůbec. 

Já: To je fajn. A jinak ty máš dost kroužků ne? 
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Ona: No, v pondělí mám zpívání, v úterý mám volno, ne jo, ve středu mám doučování s Anetou a 

Honzou a ve čtvrtek jsem měla taekwondo a už ho nemám a v pátek mám dramaťák nebo fotbal. 

Já: Jo, a co tě z toho nejvíc baví? 

Ona: Asi zpí... No, já nevím, jak to porovnat, protože v pondělí ten zpěv, tam různě chodíme na 

koncerty a takhle. Zase ve čtvrtek nebo ve středu mě baví to doučování, protože si tam uděláme 

zábavu a v pátek ten dramaťák, že mě to jako i baví, ale někdy i nebaví, že to je i někdy třeba 

pomalý a ten fotbal mě baví. Takže asi to zpívání. 

Já: Jo a co myslíš, že ti z toho jde? 

Ona: To já vůbec o sobě neumím říct, protože... Já to neumím jako tak ňák uznat, že jsem ňák 

dobrá nebo ne. 

Já: Hm, může to být těžký se takhle ohodnotit. A kdybys o někom měla říci, že je dobrý, jak se to 

pozná? 

Ona: No vlastně tím, že jakoby, že se sám o sobě projevuje, že třeba bude zpívat ve třídě a pak 

jakože různě tak ňák mu někdo řekne, že je třeba dobrej nebo takhle 

Já: Že to jako řeknou ti ostatní? 

Ona: No takhle, jo, že to ostatní řeknou. 

Já: Dobře, taky ještě můžeš být dobrá v něčem jiným, ve škole, v naslouchání, v udržení tajemství. 

Takhle to o sobě taky nedokážeš říci? 

Ona: No to mi taky dělá problém, jako já vůbec o sobě neumim říct jako, že jsem dobrá nebo tak 

něco. 

Já: Dobře, tak to zkusíme jinak. Co ten sport, jezdíš někdy na závody? 

Ona: Jezdila jsem na taekwondo a jezdíme na olympiádu. 

Já: A jak ti to tam jde? 

Ona: No na olympiádu v běhu jsem většinou druhá, třetí ve sprintě nebo v dlouhých tratí a já jsem 

právě zkusila skok přes tyč vysoký a ono tam bylo sedmnáct holek a já jsem tam právě byla 

nejmladší a já jsem dopadla šestá ze sedmnácti a skočila jsem sto deset centimetrů. No a pak jako 

už mě to nebavilo, tak jsem to shodila. 

Já: No tak to docela zní, že jsi dobrá... Říká ti to někdo? 

Ona: No jako oni mi hodně děti ve škole říkají, že hezky zpívam, že… Ale že spíš mi nejdou český 

písničky, ale ty anglický. A že jsem jakože dobrá skoro úplně na všechno, ale já furt říkám, jako, že 

je to kravina, že jsem na všechno jako dobrá. Že to jakože neumím o sobě uznat. 

Já: Jo a co s tim kamarádstvím třeba, myslíš, že je něco takovýho, co by ti šlo? 

Ona: Asi udržet tajemství si myslím, ale jako nevím to jistě. 

Já: Dobře. A co myslíš, že ti nejde? Co by mohlo jít líp? 

Ona: To učení... 

Já: Celkově? 

Ona: Celkově. A změnit svůj jako názor tím, že se budu jako líp chovat a jako, že být na někoho 

jako furt milá a takhle. 

Já: Hm, to je pěkný. A to učení, v čem myslíš, že je problém? 

Ona: Hm tím, že se tomu jako ňák moc nevěnuju, že jako udělám úkol a stačí. 

Já: Takže myslíš, že by se situace změnila, kdybys byla víc pilná? 

Ona: Jo to jo, to určitě. 

Já: Tak mi zkus říci, jak to tady v domově vypadá? 

Ona: No myslíš jako v pondělí, v úterý a takhle? 
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Já: Ne spíš jako, jak se ti to tady zdá... 

Ona: Jo dobrý. Jsem na pátý skupince, a jako k nám přišly dvě holky a ty jsou tady nově a hmm 

jako my jsme se úplně chovali stejně jako oni, jsme přišli a takový jako, že nic jako a jsme byli 

takoví mlčiví s bráchou jako, ale je to dobrý jako. Jo nechtěla bych tady nikoho změnit, protože, 

kdyby tady jakože nebyla třeba Lenka, ona teď odchází do domku, tak jako to nebude, no, že to 

bude takový divný bez ní. 

Já: Jste tu na sebe zvyklí a je ti líto, když někdo odchází? 

Ona: No právě. 

Já: Jo, ty tu máš bráchu viď? Jaký to tu s ním je? 

Ona: Hrůza jako, hrůza. Někdy úplně úplně, někdy úplně jako že se máme tak rádi, ale to je jen 

kvůli tomu, že se nám třeba ehm třeba něco stane nebo tak jako a někdy se skoro přizabijem 

normálně. Takže jako někdy mi vadí, někdy ne. 

Já: A ve výsledku jsi ráda, že tu s ním jsi? 

Ona: Jo jo, jsem hodně ráda. 

Já: Jo, a když tě něco štve, trápí, za kým tu jdeš? 

Ona: Jdu za kamarádkou Péťou. 

Já: Jo, jak to máš tady vlastně s kamarádkama? 

Ona: No já mám ve škole kamarádky a tady kamarádku. A tady ta kamarádka, vždycky když jí 

něco řeknu, tak ona si to vždycky nechá pro sebe. 

Já: To je pro tebe důležitý? 

Ona: Ehm dost. To je to je úplně nejlepší, že si to nechá pro sebe a tak jako a ehm, že jako to jako 

řekne, ne že, jakože třeba když se něco stane, tak ona hned za mnou jde a třeba řekne mně se stalo 

tadyto, nikomu to neříkej a pak jako to nikdo neví. 

Já: Ty jsi vlastně říkala, že dokážeš udržet tajemství, viď? 

Ona: Nó, jako já to moc nevím. U tý Péti to jde no. 

Já: Takže nejvíc si tu rozumíš s tou Péťou? A jako to je tvá nejlepší kámoška? 

Ona: Ehm, to asi ne. Spíš ne, protože já když jsem byla malá, tak jsem byla v děcáku a tam prostě 

tam mám, tam jsme byly s jednou holkou, ta se jmenovala Veronika Pěkná a jsme byly úplně 

nejlepší kamarádky a teď někdy, když jedem třeba do Prahy, tak ji někdy vidím. 

Já: Jo, takže to vaše nejlepší přátelství takhle přetrvává, i když se moc nevidíte? 

Ona: Jo jo, asi jo. 

Já: A co ty holky ve třídě? 

Ona: No jako jedna holka, když jí něco řeknu, tak jako někdy to jako řekne a někdy jakože někdy 

ne. 

Já: Ty jsi říkala, že s tou Veronikou jsi kamarádila jako malá... Jak vlastně dlouho jsi v děcáku? 

Ona: Tam jsme byli s bráchou dva roky, to mi byly čtyři roky a tady už jsme s bráchou 3 roky. 

Já: Hm, to jsi byla úplně malinkatá. Hm, a kdybych ti dala škálu, jaký to tady je, jednička nejvíc a 

pětka je nejmíň. 

Ona: Tak asi trojka, dvojka. Teď počkat, dvojka asi. 

Já: Jo jasný, dobře. A máš tu nějakou tu oblíbenou tetu? 

Ona: Jo tadytu, co jsi viděla. 

Já: A za ní třeba jdeš, když tě něco trápí nebo štve? 

Ona: To jo, ale spíš za tou Péťou. 

Já: Jo... A jak to máš s rodinou? 
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Ona: No jako teď se to trošku zhoršilo, ale brácha, tak jako já mám čtyry bráchy. No a jeden, ten 

nejstarší, tak ten je ve vězení, pak je ještě jeden, ten je taky ve vězení, a pak je ještě jeden, a ten je v 

pasťáku. Pak mám tátu, kterej je taky ve vězení a máma už jako už jako nežije, takže je mrtvá. 

Já: Hm, to mě moc mrzí... A jezdíš domů? 

Ona: Jo jo, jak jakoby k tým, k tý jakoby k tý, k tý Líbě a Vaškovi. 

Já: Jo ale ti nejsou tvoji příbuzní? 

Ona: Ne. 

Já: Ti tady vyrůstali teda... 

Ona: No a my jsme se potkali právě na táboře. 

Já: A teď to bereš tak, jako, že jsou tvoje rodina? 

Ona: No jako v podstatě něco takovýho. 

Já: Ale domů za tátou nejezdíš? 

Ona: No on jako táta mi v podstatě zkazil celý vánoce. On nám zavolal a řekl, že si nepřeje, 

abychom k nim jeli a my jsme mu řekli, ať nás nechá, že se od tý od tý doby jako vůbec o nás 

nezajímal no a teď se jako ňák zajímá, tak jsme mu to típli a řekli jsme mu, ať prostě, ať nás nechá 

napokoji. 

Já: Hm. A od tý doby jste s ním nemluvili? 

Ona: Ne. On jako že nám furt volá z toho vězení a my mu vždycky, my nechcem s ním mluvit. 

Já: Tomu rozumím. A co ti bráchové? To se s nima taky moc nevídáš, co? 

Ona: S bráchou, s tím, co je v pasťáku, tak s tím hovořím každej den po telefonu, vždycky tak 2 – 3 

hodiny a ten, co je ve vězení, jako ten nejstarší, tak ten... 

Já: Jak se to stalo, že je vlastně ve vězení? 

Ona: No tak ten asi kradl nebo já nevím, vůbec netuším. No a ten, 12. 2. jedem k němu na návštěvu 

a ten, co je ve vězení, tomu je 18, tak ten asi taky kradl nebo co se stalo vůbec netuším. 

Já: Jaký máš z toho pocit, že jsou bráchové a táta ve vězení? 

Ona: Takový jako, táta hlavně hlavně jako ten táta se toho hodně chytil, že tři ve vězení, to je 

hrozný. Ale jako ten brácha... Jako úplně všichni berou drogy. Úplně všichni a právě teta říkala, ať, 

že jako ať nejsme jako „Kovářojc“ jako že naši bráchové, že ať se toho nechytnem. 

Já: Hm a když ti to takhle teta řekla... Co si o tom myslíš? 

Ona: Hm... Já si myslím, že až budu velká, tak že se spíš toho chytím, ale... 

Já: Páni... To mě překvapuje. Když o tom povídáš, tak to vypadá, že to vnímáš tak, že je to špatný... 

Ona: No to je pravda. Ale právě ten, co je v pasťáku, ten ukradl osm set tisíc kvůli drogám. 

Já: Hm, to zní, že jsou ty drogy docela nebezpečný... Jak myslíš, že by se to mohlo stát, že bys do 

toho vlítla? 

Ona: Ehm... No... Podle mě z frajeřiny. 

Já: Aha. A zkusila jsi už někdy něco takhle z frajeřiny? 

Ona: No, já jsem kouřila dva měsíce a pak brácha mi to dal jako ochutnat jako hulení a jinak nic. 

Já: Aha... A co si myslíš o bráchovi, co je tu s tebou? 

Ona: Pepa? Ten ne, ten půjde jinou cestou. Jo on právě jako furt mluví o bráchách, že jsou jakože 

feťasové a takhle, že jo. A myslí to jako tak, jako že tím, jako, že se toho vůbec nechce chytnout, že 

prostě si myslí, že to dokáže. 

Já: Jo, to je fajn. A pamatuješ si, když jsi ještě žila doma? Jak ses tam cítila? Jednička nejlepší, 

pětka nejhorší. 

Ona: Ehm, jako když jsem ještě měla rodinu? 
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Já: Jo... 

Ona: Asi ta čtyrka, protože jsem vypadala i někdy hloupě, protože jsem třeba neměla něco na sebe 

a takhle jako. 

Já: A teďka, když jezdíš za tou svou novou rodinkou, tak jak se cítíš tam? Jednička nejlíp 

Ona: Jednička! To je úplně nejlepší. 

Já: To je skvělý... Tak už to necháme být… Když se tě zeptám, kdo jsi, co mi odpovíš? 

Ona: Ehm, no jsem hloupej člověk, kterej nedává pozor v hodinách, jak kdy, a kterej někdy si 

uvědomuje, že je vlastně člověk a někdy ne. 

Já: Takhle bys odpověděla na otázku Kdo jsi? 

Ona: Jo, asi jo. A kterej rád sportuje a lidi o něm říkaj, že je nadanej. 

Já: A ty si to nemyslíš? 

Ona: Ne! 

Já: Hm... A jak jsi to myslela s tím, že někdy si neuvědomuješ, že jsi člověk? 

Ona: No, někdy jako vůbec nemám pocit, že to jsem já... Jako, že bych se sledovala zvenku. Někdy 

je to fakt blbý, zvlášť když něco provedu. Pak to jako nejsem já... 

Já: Aha, takže když něco uděláš třeba blbýho, tak máš pocit, jako bys to nebyla ty? 

Ona: Jo no, asi jako v takových chvílích... 

Já: Hm, to je zajímavý... A jak to máš s těma kamarádama? 

Ona: No já jich mám asi patnáct šestnáct kamarádů. 

Já: Tolik? A vyhovuje ti to? 

Ona: Jako docela jo, protože někdy se můžu obrátit na kamaráda, někdy na kamarádku. A někdy 

zase na Péťu a někdy no a tak. 

Já: A nenapadá tě něco, co bys změnila? 

Ona: Asi jo. Jako kdybych jako kdybych měla tu partu jakože kamarádů a třeba toho kamaráda, tak 

bych asi šla za tím kamarádem spíš. 

Já: Aha a mluvíš o někom konkrétním? 

Ona: Ne, to ne. 

Já: Chápu to správně, jako že je pro tebe důležitější někdo blízkej, komu můžeš věřit než třeba to, 

že bys patřila do velký party, kde by ty vztahy mezi váma nebyly tak pevný? 

Ona: Jo, přesně to jako říkáš, jsi to vystihla no. No jako, že bych s ním víc byla, protože, protože 

jako bych se třeba změnila, jako že bych se kvůli němu změnila třeba v chování nebo takhle. 

Já: A to bys chtěla se změnit? 

Ona: Hm, no to určitě. Prostě být úplně jiná no. 

Já: Opravdu úplně jiná? 

Ona: Jo.  

Já: A k tomu by ti mohl někdo pomoci? Ňákej kluk? 

Ona: Nó, ehm asi jo. Teď jakože teda žádnýho nemám, ale měla jsem, ale to bylo jenom přes 

facebook, jen tak.  

Já: Hm a jaký to bylo? 

Ona: No takový normální, jakože mi psal, já jemu, takový jako... Můj brácha si hlavně hledá holky 

přes facebook, a pak je jako nikdy nevidí a… Třeba má tři a píše si se třema. 

Já: To by ti to takhle nevyhovovalo? 

Ona: No to určitě jako ne. Já chci jako normálně, že se uvidíme a tak. 

Já: To je fajn no... Hele, a kdybych se zeptala ostatních, co myslíš, že by mi o tobě řekli? Třeba 
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teta, kamarádka, někdo z rodiny... 

Ona: No já si myslím, že teta by řekla, jako když jsme vždycky spolu, tak ona vždycky říká, že 

jsem jako šikovná holka a ehm, jako že někdy dělám úplně hlouposti zbytečně, ale že když jsme 

tady, tak úplně jsem milá a takhle. Že jsem úplně strašně v pohodě a takhle, ale že najednu stranu 

jsem někdy úplně jako k zabití a někdy a někdy, někdy jsem úplně v pohodě. 

Já: Vyhovuje ti to tak, že to takhle teta vnímá? 

Ona: Jo jo. 

Já: Neměnila bys to? Třeba aby říkala, že jsi pořád milá a nikdy nezlobíš? 

Ona: Jo, takhle mi to fakt vyhovuje, protože nechci, aby mi někdo nadržel nadržoval, protože by 

každej měl jako kecy a ježiš, tobě jako nadržuje tenhle a tobě tenhle, ježiš, aby ses nerozplakala a 

takhle jako.  

Já: Máš strach, že by to tak mohlo dopadnout? 

Ona: Hm, hm, proto dělám kvůli tomu i ty blbosti někdy. A právě Pepa je u týhle tety ňák, jakože 

mu teta nadržuje. 

Já: Jo a to se ti nelíbí? 

Ona: Nelíbí. 

Já: A napadá tě, co by ještě někdo další o tobě řekl? Kamarád, Pepa třeba? 

Ona: Pepa by řekl, že jsem hnusná, a že by mě nechtěl mít za ségru, a že někdy jsem v pohodě a 

někdy ne, a že asi to je všechno, že... 

Já: Hm, jak vás znam, to vy se tím takhle spíš zlobíte ne? 

Ona: No to jo. Někdy se jako máme úplně tak strašně moc rádi, že by úplně jsme se tak úplně objali 

tak, že úplně donekonečna, ale někdy bysme se úplně tak jako zneškodnili, úplně tak rychle. 

Já: Hm... Napadá tě ještě něco? 

Ona: Ani ne... 

Já: A myslíš, že je pro tebe něco typickýho? Že by někdo řekl, jo tohle, to je celá Terka. Myslíš, že 

něco takovýho je? 

Ona: Asi jo no... 

Já: Hm a co? 

Ona: No protože my jsme tady byli já a Péťa, Pepa a Jirka, no a my jsme se koukali na óčko na 

televizi a tam byla jedna taková to zpěvačka úplně stará a on Pepa řekl, to je celá moje ségra. Jako 

to bylo ze srandy. No a pak jsme viděli Jana Bendíka jako to v óčku s Ewou Farnou, no a takhle 

řekla jako Péťa, že takhle prej zpívam, a že až budu velká, tak budu úplně hezky zpívat. 

Já: Hm, to je hezký. A je to teda něco typickýho to, že hezky zpíváš? 

Ona: No asi jo, že jo. Pak hodně jako, že někdy odmlouvám. Jako, že když se mi něco nelíbí, tak 

vždycky řeknu, hm, co jako to? A vždycky teta, když potřebuje teta pomoc, tak jí pomůžu. Ale 

když třeba někdo potřebuje pomoc a on to nechce dělat, tak mu řeknu ne, prostě ti nepomůžu jako. 

Ale když je to třeba Johanka malá a potřebuje ňák pomoc, tak jí pomůžu. 

Já: A vadí ti to, že to odmlouvání je s tebou spojený? Chtěla bys to změnit? 

Ona: Asi bych to chtěla změnit, jo chtěla! No a chtěla bych být slavná, néé! Ale jo, chtěla bych, 

chtěla bych být hodně slavná, protože by mě každej znal, ale zase i ne, protože by mě každej 

pomlouval v tom světě. No a taky ráda strašně tancuju a strašně ráda poslouchám Michaela 

Jacksona, tuten plakát mi dala paní učitelka za zpívání. 

Já: Takže hodně hudebně zaměřená jsi? 

Ona: No jako ani moc ne, já moc nemusím na kytaru a taky zase moc nemusím až tak toho moc, 
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toho zpívání. 

Já: Hm, a kdyby sis mohla cokoliv vyzkoušet a nebyla v tom vůbec žádná překážka. Co by to bylo? 

Ona: Chtěla bych si vyzkoušet být populární a chtěla bych si vyzkoušet asi být zpěvačkou a ehm a 

v Anglii být. 

Já: Jo, to zní hezky. Tak se přesunem dál... Na koho se obracíš, když máš nějaký problém? 

Ona: Na tetu anebo na Péťu. 

Já: Nedělá ti to potíže se takhle na někoho obrátit, když tě něco trápí nebo štve? 

Ona: Ne, to dělám ráda a hlavně mi někdy pomůže dost paní ředitelka no. 

Já: Jo? 

Ona: S ní dost vycházím no. 

Já: Dobře, a kdyby sis mohla vybrat kohokoliv na světě a s ním být, trávit čas, kdo by to byl? 

Ona: S Péťou a s kamarádkou ze školy a s Líbou z tý rodiny. 

Já: A o koho z lidí bys určitě nechtěla přijít? 

Ona: O Pepu a o Péťu, hodně o Péťu. 

Já: Jo to by tě mrzelo... 

Ona: Jo, já mám asi víc radši úplně nejradši mám Péťu i z rodiny jako. Kdybych si měla vybrat 

rodinu, anebo Péťu, tak jdu radši za Péťou. 

Já: Aha, takže Péťa je pro tebe nejdůležitější... 

Ona: No právě. 

Já: Jo, teďka se tě zeptám Terko, jaká jsi? 

Ona: Ehm, tak to nedávam. Ehm ehm, tak to fakt nedávam. Jak to říct, já to fakt nedokážu asi. No 

takže, kdybych měla o sobě jako něco říct, tak bych řekla, že jsem nadanej člověk, že mě baví 

sport, a že ráda zpívám, a že mám bráchy, že mám kamarádku, kamarádku jakože Péťu, která se 

jmenuje Péťa a mám ráda zvířata, opici a vyrůstala jsem na Praze 3 a … Jsem dobrá. (smích) To 

bych neřekla. 

Já: Neřekla? 

Ona: Ne, to určitě ne. To bych neřekla to, že jsem dobrá. 

Já: Hm... Napadá mě, myslíš, že tě trochu sráží ta škola? 

Ona: Jo, ta mě jako asi nejvíc brzdí. 

Já: Myslíš to tak, že kdyby tě nebrzdila ta škola, že by to mohlo být lepší? 

Ona: No jo, jako jako že mě to brzdí no, přináší to starosti, že jo. 

Já: Trápilo by tě, kdybys propadla? 

Ona: Jo, hodně by mě to trápilo. Protože už jsem zvyklá hodně na mojí třídu, jako jsem s ní od třetí 

třídy, takže by mě to asi jako... 

Já: Jo, a když se tě zeptám, jak moc nad sebou přemýšlíš, jednička nejvíc jako pořád a pětka je 

nejmíň. Tak co mi povíš? 

Ona: Asi dvojka, jakože někdy nad sebou přemýšlím tím, že zavřu oči ve spaní a teď řeknu no 

druhej den se třeba nebudu bavit s Niki, protože mi řekla tadyto a nelíbilo se mi to, protože tadyto a 

takhle. A teď řeknu, že budu prostě hodná a budu všem pomáhat a tadyto a. 

Já: Jo díky. A jak moc jsi se sebou spokojená? Zase na škále od jedničky do pětky? Jednička nejvíc 

a pětka nejmíň? 

Ona: Asi trojka. 

Já: Něco k tomu mi povíš? 

Ona: Hm, ani ne. 
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Já: Jo, a kdyby se ti naskytla příležitost a mohla jsi na sobě něco změnit, vzhled nebo chování, 

změnila bys něco? 

Ona: Úplně všechno. Asi rodina, pak ta rodina, jako úplně celá rodina, to je hrůza, a pak, jako jak 

chovat se k lidem tak, jak oni si to představujou. 

Já: To bys chtěla? 

Ona: Hmm dost, to bych pak nikoho neštvala a tak, že jo. 

Já: Hm a přemýšlíš někdy nad tím, co bude, až vyrosteš? 

Ona: Moc ne, ale jako už jsem si představovala, že jako vystuduju kadeřnici a půjdu dělat práci a já 

jsem přemýšlela takhle, že normálně, že chci mít děti, ale až mi tak bude, až budu fakt hodně jistá. 

Já: To myslíš tak v kolika, že by to mohlo být? 

Ona: Tak ve dvaceti pěti dvaceti šesti. 

Já: Jo a to bys byla nejradši kadeřnice nebo ještě něco tě láká? 

Ona: Švadlena a kadeřnice. Ještě jsem přemýšlela tanečnice a řekla jsem jako ze srandy strejdovi 

zpěvačka a on o tom uvažoval... Ale že prej bych se tím asi ani neuživila.  

Já: Překvapilo tě, že nad tím uvažoval? 

Ona: Docela jako jo, že to neni tak moc jako častý povolání. 

Já: Možná ti tím i naznačil, že jsi v tom vážně dobrá, když nad tím uvažoval... 

Ona: No to jsem si taky jako říkala, no. No jako on strejda jako, on když potřebuje s něčím pomoct 

třeba, on většinou skládá písničky třeba jen tak prostě a mě někdy třeba řekne, ať na to vymyslím, 

Pepa třeba hraje na kytaru a já vymyslím si do toho jako ten, jak to říct, svůj tón. A on třeba pak 

Láďa bubnuje a tak. A on právě Láďa s Pepu se pohádali, tak teď Jirka bubnuje. 

Já: Jo a jak bys to chtěla mít s těma dětma? Kolik? 

Ona: Asi dvě, holčičku a chlapečka. 

Já: Takže bys ráda klasickou rodinu? Manžela, holčičku, chlapečka a pracovat třeba jako 

kadeřnice? 

Ona: Jo jo.  

Já: A co tam je pro tebe důležitý v tom budoucnu? 

Ona: Chci, aby byla, byl muj moje dcera, aby byla jako zpěvačkou a ten syn, aby byl kytaristou. 

Já: Jako to teď máte s bráchou vy? 

Ona: No jo, akorát, aby oni byli slavní no. 

Já: Jo a jakej by měl být tvůj muž? 

Ona: No jak to říct, já si vůbec nepředstavuju, jak bude vypadat, protože já jsem si jednou říkala 

kamarádce Lence, takže chci buď kluka maďara nebo slováka. Jako, že ale ještě nevím, jak to 

dopadne. 

Já: Proč je to pro tebe důležitý? 

Ona: No je, to tak chci. No a taky sem uvažovala asi třičtvrtě hodiny, že prostě budu bezdomovec.  

Já: Jak si nad tím přemýšlela? 

Ona: No já nevím, jako že až vyjdu tenhle ten děcák, tak že prostě budu kouřit, budu hodně takovej 

prostě čistej puberťák, prostě tím, že prostě řeknu, no tady to nechci prostě. Teď jako oni mi daj 

třeba ty peníze, třeba jako kolik budu mít, třeba jako dva tisíce nebo kolik, třeba jako já beru ještě 

sirotčí důchod a prej tam mam hodně, no že mi to daj. Já to pak prokouřim prostě, celý prochlastam 

a tadyto si myslím, a že budu jako bezdomovec. 

Já: To si myslíš, že to takhle dopadne? 

Ona: Jo, já takhle dopadnu, no. 
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Já: Ale proč by to tak mělo být? 

Ona: No protože můj táta je jako vlastně takovej, jak to říct, bezdomovec. 

Já: Jo a ty si myslíš, že půjdeš v jeho stopách? 

Ona: Asi jo. Já si myslím, že jo jako.  

Já: Ale zároveň tam máš tu vidinu, že bys ráda měla práci, manžela, dvě děti? 

Ona: No spíš se přikloňuju k tý rodině, k těm dvěma dětem, to bych chtěla. 

Já: To je to, co bys chtěla... A reálně? 

Ona: No to těžko říct, že jo. 

Já: Jo, to jo... A myslíš, že až vyrosteš, že budeš spokojenější nebo míň než jsi teď? 

Ona: Asi asi míň. Teď jsem jako spokojená, ale nejsem i spokojená a to je tím, že vlastně, ehm, 

jakože všech, ehm se musíme ptát, teto, můžu jít ven? Ne nemůžeš a takhle, jakože že prostě proč 

se nezapíšem do knihy? Prostě se podívá a uvidí, že jsme si napsali vycházku třeba do šesti, od pěti 

do šesti na hodinu a takhle. 

Já: To tě teda trochu štve? 

Ona: No jo, docela jo. 

Já: Jo, ale máš pocit, že až budeš starší, že budeš míň spokojená? Protože máš pocit, že by to mohlo 

dopadnout špatně, že bys mohla žít jako táta? 

Ona: Jo, takhle to mám. Z toho jako mám strach. 

Já: Hmm... No a ještě poslední otázku mám, kdybys měla čarovnou hůlku a mohla bys cokoliv ve 

svém životě změnit, použila bys ji? 

Ona: Jo. 

Já: A jak? 

Ona: No, mam kolik kouzel, jedno? 

Já: Ne, kolik jen chceš... 

Ona: Takže nejdřív bych pomohla těm, co jsou na tom vážně špatně, ehm a nejdřív bych změnila to 

no, to, pomohla bych dětem z nemocnice a bezdomovcům, aby prostě, aby měli domov, teplo a to, 

co by chtěli a taky bych chtěla všechny ty, co jsou feťáci, tak aby prostě neexistovaly ty drogy a 

všechno bych z toho prostě vypařila a taky bych chtěla se prostě zkoumat, jestli fakt žijeme, 

protože si myslím, že prostě, že teď jenom to je sen, a že jsme někde v kómatu a prostě, že se pak 

probereme a víme, co nás čeká. 

Já: Jak si na to přišla? 

Ona: No já nevím, protože jako, že si všichni myslej, že třeba koukáme na ně z nebe nebo něco 

takovýho a mě právě napadlo ten kómat a to. 

Já: Jo, to je zajímavý... A konkrétně na svém životě, tam bys změnila co? 

Ona: Ehm, víc být taková, taková ehm jako milá a ehm, jak to říct, no prostě být taková milá a 

počkat, ehm, být víc jakože milá a změnit úplně ten názor tím, že budu bydlet v Praze třeba a si 

myslím, že když budu bydlet v Praze, takže o mě budou říkat, ježiš, ta je z děcáku, že třeba nadává 

nebo takhle, tak to právě chci změnit, jakože... 

Já: Máš pocit, že bys s tím mohla mít problémy, že jsi z děcáku? 

Ona: No jako jo, vždycky když jako se něco ztratí, tak to svedou ostatní na nás, jakože jsme z 

děcáku a tak. 

Já: To už se ti stalo? 

Ona: Jo už se mi to jako stalo na táboře, a pak holky zjistily, že to vlastně, no že to jako ony snědly. 

No stalo se prostě vlastně jakože vlastně, no, že se ztratily bonbony a ooni druhej den, úplně jsem 
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měla takový nervy a ony se mi pak omluvily. Řekly sorry, my jsme snědly ty bonbony a já jsem jim 

pak, my jsme mohli pak udělat kanadu poslední den, no a já jsem jim pak udělala kanadu úplně 

strašně, že jsem jim dala pastu, kečup a hodila jsem je pak ráno do kopřiv a prostě jim to, to je 

prostě tábor, že jsme si to měli užít. 

Já: (smích) Hele to je ode mě asi všechno. Napadá tě něco k tomu? 

Ona: To ne, ale ta kanada, ta byla hustá. Do teďka se mě všichni bojí, když je kanadská noc. 

Já: To si dokážu představit. Hele a jak se cítíš po tom rozhovoru? Jsi mluvila hodně otevřeně, i o té 

rodině, tak aby ses kvůli tomu netrápila. 

Ona: Ne, mně to jako vůbec nevadí, to mně nedělá problém vůbec jako. 

Já: Ne? Nic z toho? Nemáš horší náladu? 

Ona: Ne, vůbec. Hele a ty tyhle rozhovory děláš jen tak? 

Já: Ne ne, pamatuješ si, jak jsem ti říkala, že píšu tu práci, a že ji potřebuju mít podepřenou 

rozhovarama s dětma tvýho věku? 

Ona: Jo nějakou tu bukářskou? 

Já: Jo bakalářskou. A moc jsi mi pomohla, díky. 

Ona: To mi neděkuj, to bylo dobrý, jako fakt. 

 

 

Rozhovor s Pavlínou 

 

Já: Ahoj, tak začnu s takovými praktickými dotazy, jo? Kolik ti je let? 

Ona: Dvanáct. 

Já: Do jaký třídy chodíš? 

Ona: Do šestky, akorát já jsem na gymplu, tak jakoby třída první A na osmiletým gymplu 

v Budějcích. 

Já: Díky a jak se dneska máš? 

Ona: Ale jo dobře, tak nemusí se do školy, tak jak bych se měla? (smích) 

Já: Jasný, a co jsi podnikala takhle o víkendu? 

Ona: Nó, včera jsme byli bruslit a byli jsme na návštěvě u známých, protože ségra slavila 

osmnáctiny, tak máma pekla dort a strašná sranda byla. 

Já: Aha, to máš takhle dospělou sestřičku? 

Ona: No teď ve čtvrtek ji bylo. 

Já: To je pěkný a kolik vás je takhle sourozenců? 

Ona: Ehm, čtyři. Já jsem vlastně druhá nejmladší, mladší je brácha, ten spí tady u nás v pokoji, a 

pak je teda starší ségra, a pak mám ještě jednoho staršího bráchu a tomu je šestnáct. 

Já: Ty jo. A jak si takhle rozumíte mezi sebou? 

Ona: No tak se ségrou dobrý vztahy, mi jako pomáhá, jak se oblíkat, a co si mám vzít, když prostě 

váham nebo to, tak s malým bráchou, ten pořád si chce jenom hrát,a už moc neotravuje. Další 

brácha, ten si nás ani moc nevšímá, takže to je v pohodě. Když neotravuje, tak je to dobrý. 

Já: S kým si z nich rozumíš nejvíc? 

Ona: No asi s tou starší ségrou. 

Já: Ta tu s váma taky bydlí v pokoji? 

Ona: Ehm, ne. Ta má pokoj vedle, přes zeď. 

Já: A ta je taky s tebou na gymplu? 
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Ona: Ta je taky, ta je jakoby předmaturitní ročník. 

Já: A jak se ti na tom gymplu vlastně líbí? 

Ona: No tak dobrý, tak učitelé skvělí, akorát se nám pořád ztrácí zámky od šatny. Už máme, teď 

budeme mít asi pátej za ten rok. Ňák se nám furt ztrácí nebo zablokovává. 

Já: To se děje i v jiných třídách nebo je to nějaká vaše specialita? 

Ona: No tak úplně zas tak moc se to asi neztrácí, ségra říkala, že vystřídali asi jenom dva zámky. A 

jako no, jedna třída tam teda má za čtyři roky osm zámků, tam ale myslím, že na nás nemaj. 

Já: Zní to tak. Byl to pro tebe těžký přechod takhle ze základky na gympl? 

Ona: No já jako myslím, že ti učitelé berou jako docela dost v potaz to, jako že nejsme na to zvyklí, 

a tak nás jakoby první to pololetí připravovali na to, co bude a takhle. Dost jakoby třeba v jazycích 

jsme se docela hodně připravovali na angličtinu, protože každej umí něco jinýho, tak jsme jakoby 

hodně učili se nový slovíčka, jako by to, že někdo to znal, někdo neznal, tak jsme prostě všichni si 

to museli psát a to, že jako, ale myslim, že ti učitelé jsou dobrý jako v tom, že dokážou pochopit, že 

nejsme na ten režim zvyklí, a že jakoby ten přechod je takovej postupnej. Já myslím, že je to dost 

dobrý. 

Já: To je fajn. Sama za sebe jsi tedy na gymplu spokojená? 

Ona: Jo určitě. Vyhovuje mi to tam. 

Já: Kdybys měla možnost, nevrátila by ses na základku? 

Ona: Ne. 

Já: Aha. Byla to tedy velká změna? 

Ona: No jakoby asi hodně se to změnilo v kolektivu, že jakoby na základce my jsme neměli, no 

jako měli jsme ve třídě dobrý vztahy, ale fakt jsme tvořili takový ty úplně uzavřený skupinky. 

Prostě holky se dělily na tři skupinky prostě, jedny holky, co si ze všech pořád dělaly srandu, 

jedny, co se s nikým nebavily, a pak byly takový neutrální, co se jako se všema se kamarádily, 

nikdo nikoho jako že by neměly vyloženě rády nebo nerady. A já jsem patřila tady do týhle tý 

právě skupinky, jako to. A ono jako mezi klukama se tam hodně prali a tak a mně to asi 

nevyhovovalo. Teď je to lepší, teď jako kluci se pořád perou, ale už je fakt vidět, že je to jenom 

sranda. 

Já: Je to takový jemnější na tom gymplu? 

Ona: To jo. Sice jsme prorazili zeď, sádrokarton jako, ale… (smích) 

Já: (smích) Takže třídní kolektiv ti přijde lepší než na tý základce? 

Ona: Je to lepší. 

Já: A jak to tam teda funguje mezi vámi? 

Ona: No jako máme teď, hodně se teď vídám, že když jako chodíme na oběd, tak se to jako 

ukazuje, že je nás jedenáct holek a devět kluků. Teď k nám teda přibyla ještě jedna holka, teď 

v pololetí k nám přišla, tak je nás teda dvanáct. No a povedlo se nám sesednout si všechny holky, 

všech těch jedenáct prostě k jednomu stolu, takže myslím, že mezi holkama žádný problémy 

nejsou. Akorát máme tam jednu vietnamku a ona je taková dost uzavřená a jako to, Linda se 

jmenuje, ale ona je úplně super a je strašně chytrá a my ji máme rádi, akorát že ona si jako často čte 

a moc se s náma nebaví a to. Třeba já jsem si s ní na lyžáku byla v pokoji a bavily jsme se úplně 

normálně. Takže myslím, že jako mezi holkama jsou vztahy dobrý a kluci, ti si ze všeho pořád 

dělaj srandu. A pořád A čůůůůzo a hluštíku a pořád si ze sebe dělaj srandu a Tobě se líbí tahle a 

tamta a jako jsou v pohodě. 

Já: Hm, to vypadá, že jste si sedli, hlavně s těma holkama, že? 
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Ona: No to jo, akorát teď nám zakázali přenášet židle, takže u každýho stolu musí sedět jenom čtyři 

lidi, což je blbý, protože v mým nejužšim kruhu kamarádek je nás pět. Takže vždycky sedíme tak 

tři a dvě. 

Já: No jo, takže ve třídě kromě toho, že jste si tam tak nějak všichni sedli, jste si vytvořily i takovej 

užší kruh pěti kamarádek? 

Ona: Jo to jo. 

Já: Hm a šlo by říci, že tam máš jednu nejlepší kamarádku? 

Ona: No nejlepší kamarádku mám teda už ze základky, která šla vlastně na gympl se mnou, akorát 

ona je v druhý třídě. Takže to spolu jezdíme autobusem a jako, a jako v tom nejužším kruhu 

kamarádek mam asi takovou druhou nejlepší kamarádku Sáru, s tou jezdím taky občas autobusem 

odpoledne, protože ta moje nejlepší kamarádka, co tam se mnou šla, tak je z vesnice tady kousek, a 

tak ji jezdí autobusy míň než mně, a tak jezdíme se Sárou, ta bydlí zas tam kousek za Třeboní a 

autobusy jako jezdí nám často, takže se spolu jako hodně bavíme. Né, že bych řekla, že se s ní 

bavím úplně jako víc než s těma ostatníma, ale rozumíme si hodně. 

Já: Jasný a nejbližší kamarádka ti zůstala z té základky? 

Ona: Hm, jo určitě. 

Já: No a jak to jako vypadá? Že ji víc důvěřuješ, snadno se jí svěříš? 

Ona: No ehm spíš jako, víc si s ní bavim dost jako… No já jako nevím, jak bych to řekla. Spíš, že 

jak už se známe dýl, tak o sobě už něco víme a pochopíme, když máme třeba potkáme ňáký 

spolužáky ze základky, který si z nás dělají blbou srandu a nám to prostě vadí. Tak to pochopíme, 

tak ona to pochopí jakoby, dokáže to pochopit líp, jakoby ten můj, jakoby co jako cítím, protože už 

jakoby zná líp ty moje nálady a náladový výklenky, když prostě něco takovýho se stane a dokáže to 

líp pochopit, že už mě zná o hodně dýl, od tý první třídy prostě. 

Já: Jo díky. A jak to máš ve škole s učitelema? 

Ona: S učitelema, jako třeba naše paní učitelka třídní má ke mně jako takovou no já bych řekla 

důvěru. Já jsem třídní pokladník, tak ona třeba teď mi dávala ten zámek, ať přidělám. A já bych 

řekla, že učitelé mě maj celkem rádi, dělám úkoly, tak je to fajn. Na testy jsem často naučená, 

neopisuju. 

Já: Aha, takže se považuješ za bezproblémovou ve vztahu k učitelům? 

Ona: Jo. 

Já: A jak to je z tvý strany k nim? 

Ona: No jako dobrý, mně přijdou dost fajn. Nejradši mám asi paní učitelku Moučkovou, která nás 

má právě na tu angličtinu, že ona se zdá děsně přísná, jenže ona je s ní děsná sranda, pořád z kluků 

si děsně utahuje. A Lukáši, jestli ještě jednou něco řekneš, tak tě prohodím oknem. A když budeš 

mít štěstí, tak ti ho někdo stihne otevřít. 

Já: Takže sranda a smysl pro humor u učitelů je pro tebe důležitý? 

Ona: Jo hodně no. A vlastně taky dokáže věci vysvětlit daleko, daleko líp než třeba tady na 

základce, že prostě kluci se tam pořád do něčeho montovali, a proč je to takhle a takhle. Nakonec 

tam začali řešit něco úplně jinýho a to byl prostě, no prostě jsem z toho moc nepochopila. A paní 

učitelka fakt jako nám řekne, abychom se nejdřív dívali, a pak teprve opisovali. Ona nám to 

vysvětlí a fakt jako drží se pořád tý věci, aby nám to dovysvětlila. Takže jako dá se to od ní 

pochopit a fakt po nás chce, abychom se to naučili. Né že si to jednou přečtem vždycky večer a to, 

ale fakt chce, abychom se to naučili, protože jinak ten jazyk pořádně jakoby ehm můžem se to 

naučit jednak špatně a to je fakt lepší, když to umíme rovnou. 
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Já: Toho si tedy ceníš u učitelů, když umí dobře vysvětlit látku? 

Ona: Jo. 

Já: A je něco, co tě dokáže naštvat, co vyžaduješ, aby učitel měl? 

Ona: No asi jako, aby učitelé, abych k němu měla pořádnej respekt, tak si myslím, že by bylo 

dobrý, aby si jakoby uměl srovnat i ty ostatní spolužáky. Aby mu tam nedělali bordel, aby fakt 

mohl v klidu vykládat a to. Třeba máme paní učitelku na matematiku a na zeměpis a ti kluci, když 

ona, když máme s ní hodinu, tak oni fakt zlobí a řvou a ona je taková, ona mluví hodně nahlas a to, 

ale ona mluví úplně pořád a strašně rychle, takže jako kluci by si třeba psali poznámky, ale oni ví, 

že to stejně nestihnou, tak radši dělaj bordel, než aby se o něco snažili. Takže to je takový blbý. 

Takže když si učitel umí srovnat tu třídu, tak je to asi lepší. 

Já: Jo díky. Hele mluvili jsme předtím o těch kamarádech, tak se chci zeptat, zdali ti to tak 

vyhovuje, jak to máš? Nebo jestli bys třeba ráda něco změnila? 

Ona: Já bych jako řekla, že s kamarádkama jsem na tom dobře, akorát, že já jsem prostě taková, 

jakože pořád někam chvátám, hodně kroužků a to, takže s nima nejsem takovou dobu, jakou bych 

si představovala. Ale zase těch kroužků bych se nevzdala, takže já myslím, že mi to takhle 

vyhovuje. 

Já: Dobře, a tak mi pověz něco o těch kroužcích… 

Ona: Tak já hraju na klavír to teda už asi třetí rok a to chodím, tady máme známou, co jakoby její 

maminka dělala tady na základce zástupkyni ředitele a tak vlastně přes ní jsme se dozvěděli jakoby, 

že její dcera jakoby učí hrát a zpívat, tak k ní začala chodit právě ségra a pak asi po roce jsem k ní 

chodila já. Já jsem předtím hrála na flétnu, to mě už jako moc nebavilo, protože ono, já nevim, mně 

to moc nevyhovovalo už jako, ani jako s tou učitelkou mě to moc nebavilo, už jsem tam nechodila 

ráda, a tak jsem jakoby začala hrát na ten klavír a to mě fakt baví a u ní vlastně jakoby i zpívám a 

vždycky máme na konci koncert a to je úplně úžasný. Mně se to strašně líbí, vždycky od ní něco 

dostanem, vždycky jí nosíme kytky a bonboniery. Od ní jsme dostali třeba plyšáky jednou, to bylo 

úplně nádherný. 

Já: To vypadá, že jsi z toho úplně nadšená… 

Ona: No, jako jo, no! 

Já: To je skvělý. Dokázala bys o sobě říci, že jsi v tom dobrá? 

Ona: Mám pocit, že mi to jakoby jde, i když musím jakoby hodně cvičit, což se mi jako občas 

nechce a já myslím, že je to ale celkem dobrý, no. Jsem se sebou spokojená. Potom k ní chodím 

jakoby i zpívat a to máme taky různý písničky a jakoby celkově s tím, jak ona nás učí jako celkem 

abychom ten hlas ňák nepřetahovali nebo abychom zpívali intonačně dobře, tak to mě byla schopná 

naučit skvěle. Potom teda chodím na sbor na gympl, to máme školní, to je taky jakoby, že máme 

různý vystoupení a to bylo jakoby taky skvělý. Máme ten vlastně rozdělení na tři hlasy, jenže 

máme jakoby to bylo rozdělený jakoby soprán a alt pro holky a pak tam byl jakoby třetí, čtvrtej 

hlas pro kluky. Jenže my kluky nemáme, takže teď máme jenom první, druhej a třetí a v tom třetím 

zpívaj holky, který fakt zpívaj dole. To je třeba moje ségra, která to umí. Ona to ale vytáhne úplně 

taky na soprán taky úplně v pohodě, takže ona je taková úplně všestranná. Akorát ten sbor, to je 

takový blbý, že v tý škole pak strávím celej den, protože on je vlastně, aby tam mohly chodit i ty 

předmaturitní ročníky, co maj třeba školu do čtvrt na pět, tak je potom od čtyř do půl šestý, takže to 

pak domů přijedu v šest hodin a to je takový blbý, že tam jsem celou dobu. Ale zase si tam můžu 

udělat úkoly a… Takže to není tak špatný. 

Já: Hm, takže takhle hudebně jsi založená… Ještě něco z jiných oblastí? 
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Ona: No pak jako trošku sport jako, jakoby chodím na hasiče a to máme teď, jakoby přes zimu 

netrénujem, ale jinak jezdíme a jako od jara začínáme. To máme jako soustředění a pak začínáme 

jezdit na soutěže a to jsou různý požární útory a různý štafety a tak. To je tak jako, tam chodím 

právě s tím mladším bráchou, ten začal teď letos na podzim, tak to mě jako baví, tam chodím taky 

už od školky, takže to je takový dobrý. A potom chodím teda na hadimršky, což je Sokol. S těma 

už jezdím, teď jsem byla na táboře s nima a taky v první třídě, pak jsem nebyla, pak jsem šla ve 

čtvrtý, v pátý a teď taky plánuju, že pojedu na tábor. A chodím na schůzky. Akorát mi to vždycky 

vychází tak blbě, vždycky jsem buď nemocná, nebo nemůžu, skončí mi škola blbě nebo máme 

hodinu navíc. Už jsem teď asi měsíc nebyla na schůzce, minulej tejden jsem byla nemocná, předtím 

jsem, co jsem měla předtím? Předtím byly prázdniny, takže to to bylo zrušený. Takže jsem tam už 

nebyla hodně dlouho, ale jinak chodím celkem pravidelně a na tábory s nima jezdim už dýl. 

Já: Dobře, tak jo. A co máš z těch spousta aktivit, co podnikáš, nejradši? 

Ona: Nó, já nevím, já mám ráda všechno. Spíš tak jako na stejno to mám. A nejradši mám stejně 

volný čas, ten je nelepší. (smích) 

Já: A co podnikáš, když máš volno? 

Ona: Ehm, no tak, když teda už mám volnej čas, tak ráda čtu. Tady mám celý dvě poličky knížek 

od minulých vánoc, takže takhle nastřádáno. To dostávám různě od babičky, od druhý babičky a od 

rodičů jsem dostávala knížky vždycky, když jsem dělala něco dobře nebo dostala skvělou známku, 

tak jsem dostala knížku. Tak teď na podzim, to jsem dostala tablet, takže i v tabletu mám stažených 

pár knížek, takže to je dobrý. A jinak asi spíš ráda posloucham písničky, asi taky kolem tý hudby 

něco a to. Takže občas jdu jako s bráchou ven nebo takhle, ale to moc často ven, jako ne že bych 

nechodila často ven, ale spíš jakoby s těma kroužkama, co chodíme do přírody a takhle. Jinak sama 

moc ne, spíš s tim bráchou, když chce jít na hřiště nebo takhle. Jinak radši občas čtu nebo hodně 

mám teď úkolů jako to a taky, abych se stihla na všechno naučit. 

Já: Jasný. A jak to máš teda s tím učením ve škole? Co tě tam baví, co ti jde? 

Ona: Tak hodně mi jde matika, protože jako ona mamka vlastně matiku učí, takže když vlastně 

jako něco nechápu, tak si to od ní můžu nechat vysvětit a ona to vysvětluje fakt dobře. Takže 

matika mi jde dobře, potom jako taky český jazyk, ale to máme jako to probíráme skoro pořád 

jakoby dokola, vždycky si k tomu akorát něco málo přiberem. My právě tady jsme měli paní 

učitelku třídní, která nás měla na češtinu a ta nám vlastně jako všechno, ten pravopis hodně 

natloukala do hlavy a všechno abychom uměli. Takže já jakoby mám to hodně, jakoby od ní si to 

pamatuju, ale to, takže na češtinu se ani moc učit nemusím. A jinak já nevim jako, asi mám hodně 

ráda taky dějepis, to máme paní učitelku, co jakoby ten výklad… Ona jakoby, nemusím se na 

dějepis tolik učit, protože ona ten výklad jakoby hodně zpestřuje různýma zajmavo, zajva, zají, zaj 

Já: Zajímavostma? 

Ona: Jo jasný, zajímavostma, takže jakoby si z toho hodně pamatujete, a pak se o tom, pak jako do 

písemky nebo do zkoušení se o tom rozmluvíte, o tý jedný věci a ono ji to stačí, protože ví, že když 

si z toho výkladu hodně zapamatujem, tak fakt bychom byli schopní o tom povídat dlouho, takže ji 

to takhle stačí a vždycky je to takový dobrý no. 

Já: Máš něco, co tě jako nebaví, nejde? 

Ona: No asi zeměpis, ten je takovej… Já jsem byla na mapy jsem vždycky byla úplně blbá, to jako 

upřímně, protože já prostě, mně to do hlavy neleze a jako mám z něj jedničku jakoby, protože 

z poznámek jsem schopná se to nadrtit, ale když je tam slepá mapa, tak jako fakt se musím nadrtit, 

nad tím musím sedět hodiny, abych se to naučila. Takže jako tohle mě moc nebaví. Jo, ale příští rok 
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ho mít nebudem, to máme nějak posunutý ty osnovy učební, protože jak jakoby fyziku máme až 

příští rok od sedmičky, protože jak máme novej jazyk, a jak je to těžší, jakoby jdeme rychleji, 

rychleji probíráme ty věci než oni na základce, tak jakoby fyziku dostanem až příští rok, jakoby 

ještě další rok přibíráme ještě latinu. Nám tedy zmizí zeměpis, a potom už ho budeme mít 

s rodilým mluvčím v němčině, takže to spíš bude taková němčina než zeměpis. 

Já: To takhle všechno víš od sestřičky? 

Ona: No hlavně od ní mám takhle dost informací no. 

Já: A vyhovuje ti, že je tam takhle s tebou nebo bys radši šla někam, kde bys neměla nikoho 

z rodiny? 

Ona: Ne mně to dost vyhovuje, já si s ní hrozně rozumím. 

Já: Hm, to je fajn. A jak si tak o tý škole vyprávěla, to asi celkově nemáš se školou problémy, co? 

Ona: Se školou moc ne, teď jsem měla na vysvědčení jedničky a dvě dvojky jakoby z jazyků, 

z angličtiny a z němčiny. A to jsem jako, já jsem s tim spokojená s těma jazykama. Jako ty dvě 

dvojky, mně to jako stačí. Protože vím, že jako úplně, jako úplně úplně bych se na to moc drtila na 

každý ten test, to vím, že jako já to nedokážu se učit úplně strašně moc jako, jakoby pořád to samí a 

takhle, abych to fakt uměla. A vždycky v tom testu je něco, co jako tě trochu překvapí, že jsi jako 

nečekala, že to tam bude. 

Já: Ony se ty jazyky učí trochu jiným způsobem viď… 

Ona: No právě, ono se to nejde nadrtit z poznámek, to musíš fakt si sednout nad ty slovíčka a třeba 

je opisovat, aby sis to fakt zapamatoval nebo jakoby tu gramatiku si třeba zapamatuješ z těch 

hodin, z toho, jak nám to vykládá, ale ty slovíčka pak musíš se úplně strašně moc nadrtit a to jako 

né že bych dělala. Takže občas když nevím ňáký slovíčko nebo jak se utvoří ňáká věta, tak ono to 

nevadí, ale ty dvojky jsou pro mě dobrý. 

Já: Jo takže si s tím takhle spokojená. Měla jsi dobrej pocit z tvýho vysvědčení? 

Ona: Jo, to určitě. 

Já: No, a když se tě zeptám, jaký jsou tvý silný stránky? Co myslíš, že ti jde? 

Ona: No… (smích). Tak asi ten zpěv a jakoby hraní na klavír. Né, že bych v tom byla jako úplně 

strašnej borec, ňákej Mozart nebo takhle, to je spíš ségra, ale taky bych řekla, že jsem v to dobrá. A 

já nevím no, v čem bych mohla bejt ještě dobrá?  

Já: To může být v čemkoliv, v tom, jak ti to jde ve škole, jak se chováš k druhým lidem, jak doma 

pomáháš, úplně cokoliv, co myslíš, že ti jde. 

Ona: Tak třeba, co se týče toho kamarádství, to jsem dobrá, třeba když se potřebuje někdo 

vypovídat. Třeba né jenom aby, jako tajemství a takhle, ale prostě, že potřebuje, jakože něco zažil a 

nikoho to nezajímá, tak já jsem schopná sedět a poslouchat, co on říká a prostě kejvat a říkat jo 

jasně, určitě, v pořádku, chápu, no to bylo strašný. Takže jako tohle dokážu. Né že by mě to 

nezajímalo, ale já prostě posloucham, co se děje a pak, a pak si jako třeba říkam ježiš marja, no to 

bych nechtěla zažít nebo takhle. A jakoby mně ale jako nevadí, když někdo takhle povídá o něčem, 

co by mě vlastně ani normálně nemuselo vůbec zajímat. Takže jako sedět a poslouchat, to mi jde. 

Já: Takže vyslechnout ostatní umíš, to je pěkný. Ještě něco tě napadá? 

Ona: Asi moc ne. Ale dobře jako umím naštvat staršího bráchu, to umím! (smích) 

Já: (smích) To je taky dobrý. A jak jsi dospěla k tomu přesvědčení, že třeba v tom zpěvu a ve 

vyslechnutí, že jsi dobrá? Jak jsi to poznala? Šlo o nějakej tvůj vnitřní pocit nebo o to, že ti to 

někdo řekl nebo o co? 
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Ona: Tak trochu jako od obojího. Jako já zpívám už dlouho, jsem vlastně chodila jakoby i na 

základce na sbor a jakoby vždycky jsem to měla děsně ráda a vždycky, když jsem byla malá, tak 

jsem si představovala vždycky mikronfon a teď všude lidi a já budu zpívat. Takový ty dětský sny, 

to bylo úplně úžasný. Já to miluju to zpívání a já bych řekla, že zpívam dost dobře a i vlastně od 

těch ostatních. Teď máme, jak jsme rozdělený na ty hlasy, tak v prvním hlasu je nás sice hrozně 

málo, ale teď vlastně jakoby paní učitelka říká, že jsem jeden z nejsilnějších hlasů, co tam je. Takže 

to jako jsem ráda, že jako, že jsem slyšet, a že je slyšet, že zpívám dobře. Takže to jsem ráda. I tady 

na základce vlastně jsme měli pana učitele a ten mě měl strašně rád. Jako, že jsem zpívala krásně 

prej. Tak jako já věřím, že v tom dobrá jsem. 

Já: Jasný a vlastně máš i moc dobrou zpětnou vazbu… 

Ona: Jo, právě. 

Já: Hm a v tom naslouchání, jak to máš s tím? 

Ona: No ona kámoška mi často říká ty jo, ty mě tak chápeš. A já říkám Káji, to jako vůbec neřeš, já 

vždycky jenom posloucham, odkejvu ti, co chceš. No tak ona je s tím jako spokojená a já a ona 

hlavně ví, že to někomu řekla. Ona jakoby strašně jí vadí, když třeba jenom někdo sedí a zírá a ona 

mluví a žádný odezvy. Ale u mě fakt, jako když ji na to aspoň kejvnu nebo něco řeknu, tak aspoň 

vidí tu odezvu a vidí, že poslouchám. A ví, že si to aspoň do večera budu pamatovat, takže ví, že 

mi o tom ještě může třeba napsat nebo když mi bude zítra vyprávět ňáký pokračování, co se stalo, 

tak ví, že budu vědět, o čem je řeč. To jako ona, tohle ji stačí. 

Já: A ty to máš stejně, taky to od ostatních potřebuješ, vyžaduješ jejich schopnost nechat tě 

vypovídat? 

Ona: Jo, to určitě. Ale ne v tak velký míře. Mně stačí většinou chvilka. 

Já: Jo a teď k tomu, co ti moc nejde? Co jsou tvoje slabší stránky? 

Ona: No tak třeba kreslení. To potom dopadá celkem katastrofálně. 

Já: Jo… Ještě něco tě napadá? Něco co ti fakt nejde… 

Ona: Jo tak třeba starší brácha, my jsme měli až do léta pokoj spolu, že malej brácha spal u rodičů 

v ložnici, že jakoby byl malej a to. Tak teď, když šel do školy, tak se mu přestěhovala postel sem a 

brácha vlastně spal tady na posteli nade mnou a teď se mu dodělal pokoj, tak jako to naše soužití 

tady, to bylo takový drsný. Jsme se dost hádali, protože on hrál pořád ty počítačový hry a u nich 

jako vážně nahlas pořád křičel, takže jsem vždycky byla ráda, když nebyl doma. Jako né že bych 

ho neměla ráda, ale vždycky ty hádky prostě jsou nevyhnutelný, že se hádáme klidně o blbostech, 

ale hlavně, že se hádáme. 

Já: Aha a to bys zahrnula do svých slabých stránek? Jako, že ti nešlo udržovat přátelskou atmosféru 

s bráchou? 

Ona: No jako já jsem ani neměla takovou potřebu udržovat tu lepší atmosféru, prostě když se chceš 

hádat, tak se budem hádat, a co. A já myslím, že to spíš byly takový ty malý sourozenecký spory. 

Já: Jasný. A jak to máš jinak s rodinou? 

Ona: S rodinou myslím, že já vycházím dobře, akorát my máme jako babičku. Mamka je od Brna, 

až tam z Moravského kraje, takže s babičkou se vídáme jako málo, ale třeba si s ní voláme nebo 

takhle. Takže já jako myslím, že vztahy v rodině máme dobrý. Tady máme druhou babičku 

s dědou, to tady kousek, pět kilometrů odtud, tak tam jezdíme celkem často a jinak jako bratranci a 

sestřenice, ty jsou taky jako úplně v pohodě, vycházíme spolu dobře. Já myslím, že s rodinou 

celkem vztahy mám celkem dobrý. 

Já: Jo teď si mluvila o tý širší rodině… Co tady doma? 
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Ona: Tady doma taky. Akorát mamka se pořád čílí a pořád je všude bordel a neuklízíme a pořád se 

jenom díváme na televizi nebo jsme prostě zašití v pokojích. 

Já: Jasný. Ještě v něčem máte nějaký takový nesváry? 

Ona: Třeba když ji nepomáháme vařit, protože… Ale ono jako je to takový blbý, že jako my bysme 

chtěli si prostě něco dělat sami a my musíme jít vařit a to není tak fér a ostatní spolužáci to nedělaj. 

(smích) 

Já: To tě teda nebere to vaření jo? 

Ona: No né že by mě to nebavilo, ale ono, když tam jako stojí mamka a pořád mi diktuje, co mám 

dělat, a jak to dělám špatně, tak jako aby mě to bavilo, no. 

Já: No jasný. A kdybych se tě zeptala, s kým si rozumíš z rodiny nejvíc? 

Ona: Hm, tak jako s mamkou a se ségrou, taková ta ženská část rodiny. Jsme jakoby tři na tři, no. 

Já myslím, že úplně nejvíc ale se ségrou a s mamkou taky hodně. Já celkově třeba na kluky, co 

máme jako ve třídě jsem taková jako výbušnější, když něco dělaj nebo takhle, že prostě mě snáž 

naštvou. Já jako nevím, jestli to mám jako zažitý, že prostě nejradši bych je někdy zabila, ale to je 

spíš takový jako. 

Já: Hm a s taťkou to máš jak? 

Ona: A s taťkou? No jako úplně v pohodě. On je taťka takovej kliďas, nikdy na nikoho nekřičí, 

jenom když se fakt už jako naštve, tak se naštve a to už je potom blbý. Ale na mě se ještě nikdy 

nenaštval. To třeba spíš na bráchu, jak furt hraje ty počítačový hry. 

Já: Takže tomu rozumím tak, že taťka když už zasáhne, tak to je něco. Ale jinak menší spory, to 

spíš má v rukou mamka? 

Ona: Jo přesně, mamka hrotí věci častěji no. 

Já: Jo dobře. A když se tě zeptám, jak moc spokojená doma jsi? Jednička je naprostá spokojenost a 

pětka je úplná nespokojenost? Kam bys zařadila svou spokojenost ohledně své rodiny? 

Ona: Tak já bych dala takovou dvojku, že to vaření bych si fakt mohla odpustit. (smích) Že to je 

takový a pořád utírat prach a pořád něco dělat a žádnej žádný čtení prej a pořád to někomu vadí, 

takže. 

Já: Máš pocit takovýho trochu nepochopení ohledně volnýho času, který máš? 

Ona: No jo, prostě mám toho hodně, že jo, samí učení, kroužky, tak občas mě pak ještě nahánění na 

vaření nebo uklízení dokáže pěkně naštvat. 

Já: Taková klasika. A co ohledně toho, že vás je tolik? Nevadí ti to občas, že nemáš prostor být 

sama? 

Ona: Tak občas, ale to spíš jako hodně jakoby. To je zase potom to samí, jako já třeba s tou 

kamarádkou, jak jezdíme. Tak třeba jako, když mě to tady fakt jako naštvou, že bych chtěla bejt 

sama, tak já si to nechám pro sebe a pak to všechno vypovídám jí tak ve třech minutách vždycky. A 

ona potom povídá těch dalších dvacet sedm, co jezdíme autobusem. A jako já bych řekla, že mi to 

ňák ani nevadí, že je nás tu hodně. Já jsem na to zvyklá, prostě narodila jsem se do toho, jsem třetí 

sourozenec, tak je to takový v pohodě bych řekla. 

Já: To je fajn. No a jak vnímáš to, že jsi vlastně třetí sourozenec? Vidíš v tom nějaký výhody nebo 

spíš nevýhody? 

Ona: No je to takový, ono pro všechny je vždycky ta jejich pozice nevýhodnější. Mně to přijde 

nevýhodnější proto, že jako ehm nejsem úplně ten nejmladší, tak jako nemam prostě ty výhody, že 

už prostě dostávám sušenky, když chci a takhle, ale zase jakoby od těch starších, jak mamka má 

dva starší, tak předpokládá, že už jako dokážu to, co zvládli oni v jejich věku, tak jako to. Ona třeba 
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řekne, ale Dana, ta už to v tvým věku uměla a já to pořád neumím, ale třeba mi jde něco jinýho a to 

už mamka taky bere jako samozřejmost, že já to prostě umím. Takže to je jakoby taková 

nevýhodná pozice pro mě, že mi to tak jako přijde. Ale ono vždycky všem to tak přijde. Že když 

jste jako úplně nejmladší, tak vám vadí, že všechno, všechny nový věci dostávaj vaši starší 

sourozenci a vy to musíte dědit po nich, a když jste zas nejstarší, že všechno rodiče říkaj, abyste 

udělali vy a ono je to takový, že každej má ňáký plus a ňáký mínus. 

Já: Jo takhle to vidíš… Teď přejdem někam jinak, zeptám se tě, kdo jsi? 

Ona: Aha. (smích) To je taková záludná otázka. Ono tohle mi přijde, že se objevuje tak jako 

postupně, že jako mohla bych říct, že jsem třeba holka nebo bych mohla říct, že jsem studentka na 

Biskupském gymnáziu v Budějovicích anebo to, podle svých vlastností bych mohla říct, že jsem 

třeba výbušnej blázen, kterej by občas někdy někoho nejradši uškrtil. A to je takový jako dost 

sporný, že třeba jako třeba u učitelů, když to tak se snažim bejt jakoby vzorná a všechno mít 

v pořádku a to, takže jakoby takovej dokonalej student a třeba u kamarádek jako třeba ráda 

bláznim, dělám takový trochu divný věci. Já nevím jako, ono se to tak jako mísí. 

Já: Aha, takže máš pocit, jakože v různých situacích jsi tak trochu někdo jiný? 

Ona: Jo, že jako nemám úplně zadanou jednu osobnost, často se to podle toho, kde jsem, mění. 

Taky je to jako vidět i v tom, že nejde říct, že bych byla úplně pesimista nebo, že bych byla úplně 

optimista, kterej ve všem vidí úplně to nejlepší. Ale tak něco jako tak jako napůl. Něco mezi úplně 

vzorným člověkem a mezi jako tím úplně nezájem, učení ne. Já bych celkově řekla, že jsem jako 

tak něco mezi. 

Já: Dobře a co si myslíš, že by mi o tobě řekli ostatní, kdybych se jich na tebe zeptala? Kdybych 

řekla, řekněte mi něco o Páje. 

Ona: Tak to je asi taky takový sporný, že třeba kamarádky by řekly, že jsem veselá, milá, bláznivá 

a jako to asi pár dalších věcí asi a učitelé by třeba řekli, že jsem pozorná, milá, vnímavá, nebo jako 

no něco to. Já nevím, mamka by třeba řekla, že jsem nepořádná, i když já si tak nepřipadám. Ale 

jako moje skříně s oblečením o tom občas něco vypovídají. Třeba támhlety. (smích)  

Já: Máš pocit, že každej tě vidí trochu jinak? Že není nic obecnýho, na čem by se shodli? 

Ona: No asi všichni by dokázali říct, že jsem veselá, a že ráda čtu. Ale jinak asi moc no hodně by 

se to lišilo. Já jako vystupuju asi všude dost jinak, třeba jako na učitele nevybalím ňákej super 

bláznivej nápad a to, ale já nevím no. Jako různě no. 

Já: A myslíš, že je něco, co je pro tebe typický? Jako, že by někdo řekl no jo, to je celá Pája. Jo 

tohle, to je celá Pája. 

Ona: No nevím, třeba… No jako víc lidí by o mně asi řeklo, že ráda jím nebo, že mám ráda jídlo. 

No já nevím, co by pro mě bylo jako úplně typický no. Asi hodně ty knížky, že kámošky, že když 

zrovna si s nima třeba nepovídám nebo takhle, tak prostě čtu. I o přestávkách, do školy si nosím ten 

tablet a na něm čtu. To by mě jako asi celkem vystihlo. 

Já: To je pěkný… A myslíš, že je na tobě něco typickýho, co by ti vadilo? 

Ona: No asi ne, protože, kdyby mi něco vadilo, tak bych to asi úplně nedělala nebo bych se snažila 

s tím přestat, takže já bych řekla, že ty typický věci, že jsem ráda, že je mám. 

Já: A třeba, ještě to zkusím jinak. Když jsi mluvila o tom, že by mamka o tobě řekla, že jsi 

nepořádná nebo že nepomáháš. Vadí ti to, že by to řekla? 

Ona: Ne, to si mamka myslí o všech, to mi fakt nevadí. To si jako neberu osobně. 

Já: Dobře, a když tě něco trápí, štve, na koho se obracíš nejčastěji? 
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Ona: No problém, no ono asi často jako na tu svojí starší ségru, když třeba nevím, jak bych něco 

vysvětlila rodičům nebo takhle nebo třeba, když přinesu ze školy špatnou známku, tak chodím za 

taťkou, protože vím, že ten nevybuchne, jenom mi řekne, abych se na to podívala příště víc a 

takhle. Ale s problémama se hodně no obracím na tu no tu starší ségru anebo na tu svojí 

kamarádku. 

Já: Čím to je, že se obracíš na ně? 

Ona: No já nevím, ono mně přijde jakoby u ségry třeba, ona jako nemá takovej ten pohled mamčin, 

že třeba u oblečení, když mám úplně jako strašný dilema, co si mám vzít na focení, tak prostě 

mamka by mi hend narvala prostě takový kytičkovaný šatičky, co jsou prostě to a jako ségra je mi 

schopná poradit, v čem jako budu vypadat hezky, nebudu v tom vypadat tlustá nebo takhle. Nebo 

když mám i nějakej závažnější problém než jenom s oblečením, tak jen ona taková jakoby, no 

jakoby taková, že dodá jakoby pohled, jak by to brala ona a ty si potom můžeš vybrat, jestli to 

budeš řešit jinak nebo si ten pohled trochu ňák pozměníš nebo to vezmeš jako to její řešení. 

Já: Máš pocit, že ti pak dává i svobodu vybrat si jak to uděláš na rozdíl od mamky? 

Ona: No já bych řekla, že třeba u toho oblečení by jako se jí asi trochu dotklo, kdybych si potom 

nevzala to, co mi ona doporučila, a kdybych šla v něčem jiným. 

Já: To chápu. A je pro tebe oblečení důležitý?  

Ona: Oblečení ani tak ne, ale zase nevím, ono je to takový, že by mi třeba asi vadilo, kdyby mi 

ségra pořád doporučovala nějaký sukně a tak. Já je prostě nemám ráda, nejsou pro mě tak typický. 

Já radši kalhoty a trička normálně no. Na žádný blůzičky a tílečka nejsem. Asi by mi tedy vadilo, 

kdyby mi pořád někdo doporučoval nosit sukně a to. 

Já: Jo takže se v tom necejtíš moc dobře… 

Ona: Jo, ale myslím si, že oblečení úplně nevystihuje to, jaká jsem. 

Já: Jasný. A je něco, co vystihuje, jaká jsi? 

Ona: (smích) Asi moc ne. Úplně člověk by mě musel opravdu hodně znát, aby fakt mohl říct 

úplnou přesnou definici toho, jaká jsem. Protože jako já mám takovou, jako i kámoška to říká, že 

mám takovou bláznivou osobnost, která se jako dost často mění a takhle, že pak jako musí ten 

člověk ty změny znát a takhle. Aby poznal, jak moc si měním osobnost, když třeba jsem já nevím, 

když třeba začnu, no nevím, jak bych teď začla nějakej příklad. No prostě, kdybych se začala 

strašně moc drtit němčinu, tak ten člověk ví, že jsem se upnula na to, že prostě chci jedničku 

z němčiny, což teda mně stačí ta dvojka, ale třeba jako, že fakt jako, že tu chci no. A třeba by mě 

jakoby, no teď nevím, jak to říct. No když se začnu hodně učit, tak třeba by mě, no nebude se snažit 

třeba něco, jako pojď, půjdem na zmrzlinu a podívat se po obchoďákách. Že třeba musí jakoby ten 

člověk jako fakt umět zaznamenat, co jakože fakt chci dělat a takhle. 

Já: Jo takže teprve takhle člověk pozná, jaká jsi… 

Ona: No přesně, to už by mě ten člověk musel fakt hodně dobře znát, když tohle už dokáže 

vystihnout. 

Já: Máš pocit, že to třeba ta ségra dokáže? 

Ona: Jo to jo, ta jo. Nebo třeba ta moje kámoška taky hodně jako ví. 

Já: Ta z tý první třídy? 

Ona: Jo ta. 

Já: Dobře, a kdyby sis mohla vybrat kohokoliv na světě, s kým bys nejradši trávila svůj čas? 

Ona: Ehm no… No tak já bych asi jakoby, no jako ten širší kruh svých kamarádek. Já jakoby bych 

si z nich nemohla vybrat jako. Ta nejlepší kamarádka jo jako jsme si daleko bližší, jako je to vidět, 
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že jsme si bližší než s těma ostatníma, a že s ní jako trávim víc času, ale že by byla jako jedinej 

člověk, se kterým bych chtěla trávit čas, to asi úplně ne. Že jako asi ten trošku širší kruh těch 

kamarádek. To by bylo jako asi úplně ono. Plus třeba jako i ségra a mamka. I když mamka umí 

občas naštvat, tak i ona by tam patřila, jako úplně do těch lidí, se kterýma bych chtěla trávit čas. 

Já: Jasný a o koho z lidí bys určitě nechtěla přijít? 

Ona: Ehm, no tak taky zas rodina hodně jakoby to. A ty kamarádky taky, to by byla jako hodně 

velká ztráta. Jakoby známe se dlouho a jakoby umíme ehm no, jak jsem to chtěla říct. Umíme se, 

umíme, no… 

Já: Dej si čas… 

Ona: Umíme, umíme, umíme… No prostě víme, jak v různých situacích budeme reagovat a známe 

se jakoby hodně dobře, a kdyby najednou úplně zmizela z mýho života, to by bylo jako úplně 

takovej šok, že prostě najednou není. Takže to by bylo takový blbý. 

Já: To určitě. Když jsi říkala rodina, to jsi měla na mysli celou rodinu? 

Ona: Určitě jakoby, no jakoby nejbližší kruh, co máme, co tady spolu bydlíme a to. Ale jako i 

babičky a tak. Jako třeba když mi umřel děda jako od tý babičky od Brna, tak to byla taky taková 

ztráta, že to bylo takový, no on děda byl hrozně veselej, pořád si ze všech dělal srandu, takže to 

bylo takový, no najednou děsná změna. 

Já: Hm, to byla asi velká ztráta… 

Ona: Jo to jo, asi největší, co jsem kdy zažila. No jako ono, když se třeba kamarádka odto 

odstěhovala, tak prostě vím, že jí můžu napsat, mám její mobil nebo jako třeba i na facebooku jste 

přátelé a takhle, ale když ten člověk prostě umře, tak je to takový no prostě prázdný místo. 

Já: To máš pravdu. Jak ses s tím dědovým odchodem vyrovnávala? 

Ona: Tak já jsem byla malá ještě, asi osm mi bylo, takže já jsem to úplně nepobírala jako tolik, ale 

bylo to takový těžký no. 

Já: Hm, to muselo být… Přesuneme se zas od tý rodiny k jiné otázce. Kdybych se zeptala, jaká jsi? 

Co bys mi řekla? 

Ona: Já bych řekla, že jsem jako milá, veselá celkem, trochu bláznivá a jakoby, jak bych to řekla 

vzorná občas, a jak bych to řekla no nevím. Asi by se po ňákym delším zamyšlení dala dát nějaká 

úplně přesná definice, ale myslím, že to teď asi úplně ne to. 

Já: Jasný. Co ještě bych se tě zeptala? Tak jak často nad sebou přemýšlíš, když ti dám zase škálu od 

jedničky, jakože nejvíc, téměř pořád do pětky, skoro vůbec. Kam by ses zařadila? 

Ona: Tak jako asi takový tři až čtyři. 

Já: Spíše takhle míň jo? 

Ona: Jo, spíš míň. 

Já: Jo a jak to vypadá? 

Ona: Třeba jako když se třeba jako naštve mamka, jakože třeba úplně hodně né kvůli blbostem. 

Když už je jako fakt naštvaná, tak třeba jako přemýšlim, co jsem mohla udělat jinak, aby jako fakt 

naštvaná nebyla a tak. Nebo v situacích, když nemám jako nic jinýho, o čem bych jako přemýšlela, 

tak jako přemýšlim, co bych chtěla dělat nebo takhle. Nebo třeba jako ve škole, když se o tom 

mluví, když třeba nějakej učitel naváže na to, co bychom chtělï dělat, tak se třeba jako fakt 

zamyslím, jak bych to brala já nějakou tu situaci nebo to. Jak bych pak chtěla pracovat nebo na 

jakou vejšku bych chtěla jít, i když na to mám třeba ještě daleko. 

Já: To mi nezní jako málo… 
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Ona: No jako ono třeba ti učitelé o tom nemluví tak často, takže ve škole moc často ne, tak asi ta 

trojka jako ale. Střední no. 

Já: A jak moc jsi se sebou spokojená? Jednička je úplně nejvíc, pětka je úplně nejmíň. 

Ona: Jednička určitě. Já jsem se sebou spokojená, jako kdybych, jako kdyby se mi něco jako úplně 

razantně nelíbilo, tak bych se to snažila jako co nejvíc změnit. Ale jako pocit, že bych něco 

razantně měnit měla, to nemám ten pocit. Já jsem teda se sebou spokojená úplně dobře jak ve škole, 

tak třeba doma, jak se chovám nebo jakou mám jakoby osobnost. Nepůsobím jako na svoje no 

svoje okolí jako ňák negativně nebo takhle. Takže jako já jsem spokojená a s tím, jakoby, jak žiju, 

a co dělám, jak trávím svůj čas a to. A já prostě už od pátý třídy mám jako sen a tak jako půjdu na 

gympl a tam udělám si maturitu, a pak půjdu do Ameriky studovat na právnickou vysokou školu, tu 

udělám a budu slavnej, slavná právnička. To prostě už mám cíl od svý pátý třídy a zatím ten gympl, 

to se mi splnilo. Takže jako takovej krůček už k tomu mám. 

Já: Hm, no vidíš, to ti budu držet palce. Ještě se tě zeptám, kdybys mohla něco změnit, ať už vzhled 

nebo cokoliv, nějakou vlastnost či tak, změnila bys? 

Ona: No já bych asi, asi bych se snažila, né že by to bylo úplně to, ale já jako třeba, když už se 

naštvu na ty kluky, tak jsem fakt třeba hodně výbušná, a že oni prostě dělají si srandu, a když si 

prostě začnou dělat srandu z ňáký mojí kamarádky nebo třeba ze mě, tak já jako chvíli to vydržím, 

ale potom jako se naštvu. Potom jsem jako třeba i jakoby, no prostě jak jsem jakoby v ráži, tak 

prostě přijdu a řeknu Karle zmlkni a teď na něj prostě začnu hrozně mluvit no a úplně to, aby toho 

nechal, tak potom ještě ňákých deset minut mám blbou náladu, a to potom jako třeba moje 

kamarádky ví, že potom je lepší na mě jako nemluvit nebo si mě nechat dělat, co prostě dělám, 

protože mám fakt blbou náladu a už mě to prostě nebaví tak prostě fakt radši. To jako potom, když 

někdo chce, abych něco udělala, tak potom jsem na něj schopná začít řvát taky, což potom toho 

taky dost někdy lituju. Takže potom jako z toho jako vznikaj dost jako takový hádky, který jsou 

jako dost zbytečný a blbý. Tak jako takovou výbušnost asi bych si ji mohla odpustit. 

Já: Jo to chápu. Máš pocit, že ti vycházení s klukama dělá větší problém než s holkama? 

Ona: Né, že bych s nima jako úplně nevycházela, ale né že bysme jako byli úplně zase kamarádi, 

protože jako umí mě naštvat a mě to štve. 

Já: To mluvíš o klucích obecně nebo o brášcích? 

Ona: Obecně jako obecně no. Je to s nima složitější. 

Já: Jasný, ještě něco tě napadá? 

Ona: No asi jako podle přání mé matky a trošku jakoby i mě bych chtěla být trošku hubenější. Ale 

já myslím, že ta postava ani není tak důležitá, ale já jsem spokojená s tím, jaká jsem a myslím si, že 

to je v pohodě. A nic bych na sobě asi moc měnit nechtěla. 

Já: Mrzí tě to slýchávat od mamky? 

Ona: No tak ona je mamka takový vždycky jako že to hodí do vtípku v tu chvíli, kdy to je prostě 

sranda. A já vždycky řeknu mami, nech tohó. Jako né, že by mi to úplně vadilo, jako já si z toho nic 

nedělám, já jsem spokojená. 

Já: Tak jo, tak bych se ráda vrátila k té tvé budoucnosti, jak nad ní přemýšlíš? Vypadalo to, že 

docela jo… 

Ona: No tak asi jako jo. Hm tak budoucnost, to je takový téma, že jo, tak jak moc blízká či jak moc 

daleká. Ale asi spíš no ten gympl bych chtěla dochodit, udělat si maturitu, že jo a potom jít na 

nějakou vysokou školu, právě na toho právníka, ale to uvidíme prostě ještě. No podle toho, jak mi 

půjdou různý ty předměty, které k tomu budu potřebovat, aby byly předpoklady. 
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Já: Máš představu, jaký to jsou? 

Ona: No myslím, že by to měla bejt občanka a potom takový ty předměty, ve kterých se musíš učit 

hodně věcí nazpaměť, že jakoby ta právničina, jestli by se to jako dalo říci asi vyžaduje hodně věcí 

umět a pamatovat si ty cizí názvy a latinský a takhle. Takže asi takhle, ale já myslím, že jakoby 

naučit se nazpaměť věci dokážu a jako občanka, to je takový jako, no celkem mi to jde. Třeba teď 

máme učitele na to a on třeba se nás hodně ptá na vlastní názory a na to, co bysme jako dělali a tak, 

to bych řekla, že jsem aktivní celkem dost. Myslím, že když mi to půjde takhle dál i jako v dalších 

ročnících, tak že bych na ty práva mohla a mohla bych je vystudovat. 

Já: To už máš pořádnou představu. 

Ona: No mě celkem to biflování ze sešitů jako docela baví a přijde mi to jako užitečný a v pohodě. 

Takže fajn. 

Já: Jo a co představa rodiny, jakou máš do budoucna? 

Ona: No rodiny, já nevím. Já si to moc jako ne to, já z těch knížek, tak já čtu hodně fantasy, tak tam 

kouzelnej svět, najdeš si tam prince na bílym koni, no to asi ne. Ale jako, ale jako takový to, já 

bych řekla, no já nevím, jestli bych chtěla mít manžela nebo tak. Asi jo a možná jako nechci čtyři 

děti jako má mamka, protože to je hrozný. To s náma vydržet musí být úplnej horor, ale asi bych 

děti potom mít chtěla. 

Já: Ještě ale ohledně tý rodiny to nemáš tak ujasněný jako s prací… 

Ona: No to ještě takhle ne no. Myslím, že na to mám ještě času dost. Děti bych jako ale chtěla asi 

až po tý vysoký no a budu mít nějakou práci, tak asi v tom času. 

Já: A kolik by jich tak mělo být? Když ne čtyři… 

Ona: Tak jedno nebo dvě. Mi přijde jako, že čtyři je moc, tři už je takový hraniční, ale já bych 

řekla, že jako dvě, to je takový ideální jako. 

Já: Tomu rozumím. A dokážeš si představit, zdali budeš víc nebo míň spokojená až vyrosteš? 

Ona: Já bych řekla, že by to mohlo bejt tak jako nastejně. Pořád snad budu mít takovej ten přístup, 

jo jsem dobrá a dokážu dělat to, co mě baví, tak je to v pohodě. Já doufám, že si tento přístup jako 

udržím a jinak bych řekla, že by to mělo bejt dobrý. 

Já: Jo a teď mě napadá, jak jsi vlastně přišla na ty práva? Jak tě to napadlo, že bys to ráda dělala? 

Ona: No nejvíc jako asi po filmu „Pravá blondýnka“, kterej je jako prostě takový zajímavý, jak ona 

tam bere právničinu takovým skvělým způsobem a mně se to začlo strašně líbit, že jsem se jako o 

to začala zajímat trochu víc. I jsem si představovala, jak by to mohlo potom vypadat a jako to je 

jako tak v tý pátý třídě. 

Já: Jasný. A poslední otázka tedy je, kdybys měla čarovnou hůlku a mohla bys ji použít na cokoliv 

ve svým životě a to cokoliv změnit, použila bys ji? 

Ona: Tak asi ne, já bych řekla, že jsem se svým životem spokojená a asi i se svým stylem života. 

No možná asi na tu vlastnost, na tu výbušnost, jinak bych to asi moc neměnila. Jsem sama se sebou 

velice spokojená. 

Já: Dobře, tak to je ode mě všechno. Kdybys teďka něco chtěla říct nebo něco opravit, cos říkala, 

že sis to třeba rozmyslela, tak můžeš. 

Ona: Já bych řekla už asi nic. Řekla bych, že bych nic neměnila, že jsem to řekla tak, jak to je. 

Já: Tak jo a všechno dobrý? 

Ona: Určitě. 

Já: Tak díky moc. 
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Rozhovor s Honzou 

 

Já: Tak jo, můžem začít? 

On: Jasný. 

Já: Tak jak se dneska máš? 

On: Dobře. 

Já: To je fajn. Co jsi podnikal teď o víkendu? 

On: No tak my jsme se teda dneska koukali na biatlon, protože jeli no. 

Já: Aha, to tě zajímá? 

On: Hm, jo. Sport mě celkově zajímá. A pak jsem se učil do školy ňákou básničku a pak jsem se 

těšil na to, že půjdu sem ke kámošovi. 

Já: To je fajn. A co zítra, jak se těšíš do školy? 

On: No ani moc ne. 

Já: To chápu. A do jaký třídy vlastně chodíš? 

On: Do první B, to je na gymplu prima. 

Já: Aha a kolik ti je let? 

On: No jedenáct. 

Já: Jo. A jaký to tam na tý škole je? 

On: Jo, dobrý. 

Já: Byla to velká změna oproti základce? 

On: No tak jako já jsem většinu věcí slyšel od bráchy, kterej je o rok starší, takže jako slyšel jsem 

hodně o tý škole, ale překvapilo mě jako, jak je hodně velká, je to teda jako o dost větší. 

Já: Jako myslíš tu budovu? 

On: Jo jako celá ta budova no. Ono tam je i takový zatočený schody. 

Já: Takže když tam máš bráchu, to jsi asi trochu věděl, do čeho jdeš, co? 

On: Jo věděl a jako já jsem tam byl i na přímačkách na nečisto jako. 

Já: Jo, hm a jakej si z toho měl pocit, když ses dostal na gympl? 

On: No dobrý, tak jakoono to bylo asi lepší, že všichni jako kamarádi šli na gympl a prakticky 

všichni jsou na tom samým. 

Já: Jako, že s kámošema ze základky jste šli spolu? 

On: Nó ze základky tam šla jedna holka jen, ale jinak kamarádi jakože ostatní, teď nevim, třeba no 

který znám od jinud. 

Já: Jo takhle a myslíš, že to je třeba lepší na tom gymplu než na tý základce? 

On: Jo. 

Já: A v čem? 

On: Nó je nás tam zaprví víc a zadruhý jsou tam ti kamarádi podle mě lepší, že, že jich tam jako, že 

tam nejsou žádný třeba děti, který ti dělaj takový věci třeba, že to. 

Já: Že tam jako na tý základce byli spolužáci tvrdší, že se chovali ošklivě? 

On: No jo takhle no. Právě, že na základce třeba jsme jako měli jednoho kluka, kterej jako nebyl 

úplně nejlepší, tady jsou prostě všichni super. 

Já: Co to znamená, že nebyl nejlepší? To jako v učení? 

On: Ne takhle ne, jako spíš v chování. Mně jako moc neubližovali, ale třeba někomu jinýmu. 

Já: Jo takže ubližování. A to se tady na gymplu už neděje? 
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On: Ne to vůbec. Taky jako oni ti učitelé se s náma moc nemažou a taky jako jak jsme asi 

nejmladší, tak tam nejsou zvyklí, že by ty průsery dělali ti nejmladší. Jsou tam jako třeba i 

dvacetiletí studenti. 

Já: Jo a jak to tam máš s těma kamarádama na tom gymplu? 

On: No to já se kamarádím se všema. 

Já: A je tam někdo, s kým víc? 

On: No tam jako mám i nejlepší kámoše. 

Já: A to ses tam s ním seznámil až na tom gymplu? 

On: Nó jednoho jsem znal jakože už asi dlouho, že naši rodiče se znali, takže jsem se s ním znal asi 

osm let. Pak kámoš, toho jsem neznal a jednoho, toho jsem znal z nauky. Když jsme chodili, to já 

chodim na bubny a musím chodit na nauku bohužel teda a tam jsme minulej jako rok spolu chodili 

teda. Jo tak tam jsme se poznali a no a ten taky šel s náma. 

Já: Jo a jak to tam jinak vypadá s těma dětma ve třídě? 

On: No jinak dobrý. Jako jsou asi dva, tři nejlepší kamarádi no, ale jinak pak jsou normálně. 

Já: Jasný. A není tam třeba někdo, kdo by ti vadil, koho bys radši ve třídě neměl? 

On: Ne! 

Já: Ne? Nikoho bys radši nedal ze třídy pryč? 

On: Ne vůbec. 

Já: A bavíš se tam třeba i s holkama ve třídě? 

On: Jo, úplně normálně. 

Já: Dobře a jak to vypadá s učitelema? 

On: Jak který no. 

Já: No tak povídej… 

On: No tak třeba jako my máme třeba na angličtinu jako fakt hodně jako přísnou učitelku, ale zase 

nás toho fakt hodně naučí. 

Já: To ti vyhovuje? 

On: Jo to jo. A pak ale třeba nemáme rádi na češtinu a na matiku, ale jinak tam jsou třeba dobrý 

učitelé. 

Já: Když říkáš, nemáte rádi, tak nemáte rádi všichni nebo spíš ty? 

On: No je nás víc. 

Já: A čím to je? 

On: No prostě jako, že třeba moc nadržujou holkám, třeba nejsou jednostranný. 

Já: Takže vyžaduješ férovost od učitelů? 

On: No tak jako asi jo. 

Já: No jasný, to by mi taky vadilo. A vadí ti na nich ještě něco kromě toho nadržování? 

On: No tak že třeba, když s klukama zlobíme, a jakoby ten další den zlobí někdo jinej a pak, že 

když třeba slyší, že je tam hluk, tak automaticky to je na nás. 

Já: Hm, to je blbý no. A třeba s nějakým učitelem přímo ty a on v konfliktu nejsi? 

On: Ne to ne jako, že by na mě byli nějaký zaujatí to jako ne. 

Já: A je tam naopak nějakej učitel, kterýho máš hodně rád, kterej ti přijde fakt dobrej? 

On: No třeba náš třídní nebo naše paní učitelka na výtvarku. 

Já: A v čem to je, že máš pocit, že jsou dobrý? 

On: No prostě nám třeba na tu výtvarku dává prostě, že můžem malovat, jakože s klukama můžeme 

si u toho poslouchat ve sluchátkách hudbu, můžeme to… 
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Já: To se ti líbí, že je to jako volnější? 

On: No to jako, že jako, že celej ten gympl je volnější než na tý základce. No tak jako třeba nikdo 

tě nehlídá o přestávkách, můžeš si chodit po celý škole, že třeba když si něco zapomenu, třeba 

kružítko, tak můžu oběhat všechny třídy a navíc jako ti učitelé třeba přijdou o deset minut pozdějc. 

Oni jako neřeší vůbec ty učebnice a jako řeknou, že ať si vezmem papír, oni říkaj prostě, ať to jako 

prostě máme to umět. 

Já: A tohle ti vyhovuje? Taková ta větší volnost, že je to víc na tobě? 

On: No tak asi jako je to dobrý asi. Já si věci celkem nosím, ale když si to nepřinesu, tak si to další 

den opíšu od kamaráda nebo si to napíšu na papír a pak si to vlepím nebo tak. No, a jakože nám 

dělali na základce čárky a za ňáký čárky jsme měli ňáký, no to bylo hrozný. 

Já: To chápu a co děláš kromě školy jinýho? 

On: Já dělám basket, já hraju vlastně teprve ale jako od září, dobrý je to jako. Já hraju třeba s o dva 

roky staršíma, hrajeme extra ligu a teď jsme hráli ňák tři zápasy za sebou a já jsem teď ale jako měl 

ňák ty teploty, takže jsem to bohužel hrát nemoh. 

Já: Je pro tebe basket důležitej? 

On: Jo jako baví mě to a to. Zase já jsem dřív hrával fotbal no pět let, tak to mě brácha přived 

k tomu basketu a teď v pololetí jsem skončil se šachama, když jsme taky jako vyhráli jako jenom 

asi dvakrát mistrovství republiky. 

Já: Vyhráli, to jako s více lidma? 

On: No my jsme hráli ve čtyrech. 

Já: To jsi v tom asi sakra dobrej. Proč jsi s tím skončil? 

On: No protože mě už ty tréninky přišly, že prostě, že už mě to tolik nebaví, že prostě no teďka 

prostě trenér jsme jako psali testy ohledně ňákýho zahájení, to už mi přijde, že prostě je to nuda a 

už mě ty tréninky nebavily ten poslední jako půl rok. No jako my jsme třeba hráli mezi sebou a 

občas nám řekl, že máme hrát takhle a takhle, tak to jo no, ale když už se jenom učíme ňáký 

zahájení a vůbec třeba nehrajeme mezi sebou, tak to nic moc. Tak si teď občas zahraju doma 

s bráchou. 

Já: Mrzí tě to, že ses toho vlastně musel vzdát, protože to šlo někam, kde už ti to nevyhovovalo? 

On: No mě to prostě jako nebavilo, ale tak on zase, no my už jsme byli na nějaký lepší úrovni, že 

jsme objížděli ty republiky a mistrovství Čech a všechno takhle, tak asi už nás chtěl naučit toho víc 

a to už mě nebavilo. 

Já: Takže jsi to dělal spíš pro zábavu než pro to, že bys chtěl vyhrávat? 

On: No právě, vyhrávat jsem jako ani moc vlastně nechtěl. 

Já: Jo a proč jsi skončil vlastně s tím fotbalem? 

On: No hlavně kvůli tomu basketu, protože já jsem to chtěl hrát původně spolu, jenže už mě 

nevycházely tréninky a navíc to. 

Já: Jo a ten basket, jak často tak hraješ? 

On: No máme třikrát týdně tréninky a navíc já hraju za dvě kategorie, takže každej víkend hraju 

zápas. 

Já: A máš pocit, že bys o sobě mohl říci, že ti to v tom basketu jde? 

On: No to asi ani ne. 

Já: Proč ne? 

On: No tak, protože nejsem zatím tak ňák dobrej. 

Já: Jo takže nemáš ten pocit, ne že by ses mi to styděl říct? 
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On: To ne, to bych se nestyděl, já to hraju dost krátce od toho září. Ale mně to hodně učil brácha 

jakože, takže jsem byl hodně, že jako já jsem já jsem neměl ani jeden trénink a vlastně kvůli 

bráchovi jsem jel na soustředění a tam mě to hodně naučili a já už jsem něco znal kvůli němu, 

ňákej ten dvojtakt a tak no. A já teď jakoby trénuju s těma staršíma, takže. 

Já: Takže tam jsou kluci, co to hrajou dýl, viď? 

On: No tak mě to nevadí. My třeba, tam jsou kamarádi, který to hrajou taky, já nevím, třeba rok 

dva a s těma jako, no oni tam jsou třeba kluci, který jsou o dvě úrovně víc, jenže třeba hrajem jeden 

na jeden, že třeba jeden hraje a druhej jako brání a tak jako kouč to dělá tak, aby jako ten silnější 

prostě byli spolu, že nás rozdělí občas a tak no. 

Já: Hmm… A když jsme mluvili spolu o těch šachách, ty myslíš, že ti jdou, že jsi v nich dobrej? 

On: No celkem jo. 

Já: A jak jsi na to vlastně přišel, že jsi dobrej? To ti někdo řekl nebo to cítíš či jak? 

On: No tak jako my jsme no jako ono, oni ti učitelé, ono v poslední sezoně jsem taky jako nebyl 

úplně na vrcholu, ale když jsem dřív hrával ty republiky a byl jsem dokonce i na mistrovství 

Evropy, jak to bylo v Praze, tak to byl fakt zážitek. Jak tam bylo několik těch šachovnic no, hrozně 

lidí a hrozně foťáků. Třeba ono tam jsme byli, tam jsem vždycky hledal strašně dlouho tu svojí 

šachovnici a ono, jako ono bylo prvních deset minut, to se mohlo fotit, být tam lidi a všechno a pak 

všichni šli pryč po těch deseti minutách. 

Já: To muselo být zajímavý. A stejně se ještě zeptám, jak jsi přišel na to, že jsi v tom dobrej? 

On: No jako já už jsem těch zápasů vyhrál dost, ale zase jako, že bych byl ňák nejlepší, to zas ne. 

Já: Dobře, dobře… Ještě jsem chtěla k tý škole, jsem se tě zapomněla zeptat, co ti tam tak baví a 

jde? 

On: No tak tělák a celkem mi jde i čeština, to jak jsme teď psali ňáký srovnávací testy, tak jsem 

měl, to jsem byl dokonce nejlepší ze třídy. Matika, ta už stála za nic. Ta mi třeba nejde a angličtina 

mi nejde, to jsem bojoval o trojku. Naštěstí jsem dostal dvojku teda. No a jinak mě celkem baví 

dějepis a moc ne třeba bižule, to moc ne, to mě jako nebaví. Třeba kytky, to jsme psali poznávačku, 

to jsem se neorientoval. Ale něco jako jo, něco jsem jako odkoukal, ale my budem psát naštěstí 

opravňák… 

Já: Jo poznávačky jsou fakt hrůza. A řešíš to ňák hodně jako ty známky? 

On: No tak trochu no, nejsem ňákej určitej třeba, že bych se ve škole rozbrečel, kdybych dostal 

pětku, to ne. Prostě se na to doma naučím. 

Já: Takže se poctivě připravuješ? 

On: Nó, jak kdy, protože jako já, jak mám hodně těch tréninků, tak vždycky večer. No tak potom 

jsem unavenej, tak já si k tomu sednu večer anebo prostě trochu. Já mám teď hodně, no ještě 

chodim na ty bubny a na tu nauku. 

Já: To máš toho asi dost na práci, vyhovuje ti to tak? 

On: Jo, já právě jak jsem skončil s těma šachama, tak jsme měli ve čtvrtek, takže teď bych mohl 

mít úterý a čtvrtek volnej i. A pak třeba od září přidaj ňáký plavání i. 

Já: Byl bys rád, kdybys měl takhle ty dva dny volný, že bys to měl pro sebe na odpočinutí? 

On: Jo asi jo. Já se rád válím na gauči a tak. 

Já: Jasný. A co ty bubny? Řekneš mi o nich něco? 

On: No tak učíme se podle not, taky mě hodně baví, že třeba pan učitel nám pustí písničku a my do 

toho hrajem. 

Já: A ty bubny, na který hraješ, to jsou takový ty normální, co jsou v kapelách? 
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On: Jo to jsou normální bubny, prostě souprava. Já mám doma, protože my bydlíme v paneláku, tak 

máme, prostě já mám ty elektronický, kde prostě si to jde to dát do uší a ono to hraje, ale já to moc 

nepoužívám, jakoby a hraju normálně na ty plastový no. Ono to jde dát i do repráků, jenže potom 

to je hroznej ten kravál. Potom si pustim ňáký AC/DC nebo Metallicu a hraju do toho. 

Já: Takovouhle klasiku máš rád? 

On: No Kabáty a AC/DC, to asi nejvíc. 

Já: Ty jo. A co tě z toho, co děláš, baví nejvíc? 

On: Basket. 

Já: A jak to máš s kámošema, takhle v těch kroužcích? 

On: No ono je dobrý, že třeba můj nejlepší kamarád ze základky chodí na basket. 

Já: Aha a to je teda tvůj nejlepší kámoš? 

On: Dá se to tak počítat. No jako z těch nejlepších. A jinak je to dobrý na tom basketě. Jako oni mě 

znaj i z těch vyšších kategorií, jak tam mám toho bráchu. 

Já: A s těma kámošema, měl bys chuť něco změnit na tom, jak to je, třeba abys patřil do ňáký party 

nebo kamarádil s někým jiným nebo? 

On: Ne asi nic. Nevím, co bych měnil. Jsem jako rád, že jsem na gymplu a né na základce, tady je 

to jako dost lepší no. 

Já: Dobře, a teď se tě zeptám, v čem si myslíš, že jsi dobrej? Co ti jde? 

On: Sport asi. 

Já: Jo a ještě něco tě napadá? 

On: No možná jsem jako tak trochu vtipnej ve třídě. Asi tak, dál nevím. 

Já: Jak to vypadá? 

On: Dělám jako víc srandy než ňáký jako spolužáci ve třídě no a pak třeba s ňákýma klukama 

děláme vtípky. 

Já: Jsou to vtípky někdy mířený i na učitele? 

On: No to málokdy. Spíš mezi kámošema. 

Já: Dobře, takže sport, pak vtipnost… Ještě něco tě napadá? 

On: Ne ne. 

Já: Dobře a co naopak myslíš, že ti třeba moc nejde? Co jsou tvoje slabý stránky? 

On: Ehm no možná to no, tak třeba mamka vždycky říká, že třeba já můžu stihnout tolik věcí, jenže 

toho vždycky hodně proválím, jakože. Že vždycky hodně času třeba o víkendech proválím. 

Já: Hm, jasně. To je něco, co vadí mamce nebo to vadí i tobě? 

On: No jak kdy. Asi i mně jako. 

Já: Někdy jsi možná po tom plným týdnu unavenej, co? 

On: No, tak to jo. My občas jako jezdíme i na zápasy do Prahy, my tam jako máme celou rodinu. 

Protože mamka i táta odtamtud pochází, že dostali místo akorát v nemocnici tady. 

Já: Ještě něco tě napadá k těm slabým stránkám? 

On: Jsem asi třeba, třeba když jsme dělali na základce, tak v tý výtvarce jako nejde mi to malování 

a tak. Jenže teď jako mě to baví, protože můžem, ona nám dá vždycky téma a my si z toho 

s klukama děláme srandičky a trochu ty obrázky, no trochu je sparodujem a ta učitelka se tomu 

zasměje. Že třeba děláme karikatury. 

Já: Takže malování… 

On: No a na základce to bylo vtipný, že já jsem za hodinu nenavlíkl ani jako jeh jehlu do toho očka 

od jehly. Já jsem se tam jako pořád snažil a ono jako to vůbec nešlo. 
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Já: Takže takový ty ruční práce, to ti moc nejde? 

On: Jo a asi i zpívání. I když mě docela baví, třeba jako když poslouchám tu hudbu, tak to mě 

docela baví. 

Já: Jo, takže hudba tě baví viď? 

On: To jo. 

Já: A proč sis vlastně vybral bubny? 

On: No já jsem vždycky jako malej vlastně chtěl hrát na bubny. Já nevím vůbec proč. 

Já: Takže se tě to drží od malička? Není to tak, že sis vyhlídl bubeníka z AC/DC a chtěl ses mu 

podobat?  

On: Ne to právě vůbec. No já právě, že jak jsem hrál ten fotbal, tak já jsem se dostal k AC/DC tak, 

že jsme to měli jako budíček. Tak to nám jako řekli, že tadyto je jako AC/DC, tak jsem si to pustil 

doma, tak jsem dostal cédéčko a taky si to pouštím na youtube. 

Já: Dobře, tak díky. No a jak to máš s rodinou? 

On: Dobrý. Tak s bráchou se provokujem normálně a já mám teď jednoročního bráchu, s tím je 

sranda a v pohodě všichni, máma, táta. Máme babičku, strejdu, tetu v Praze a pak ňákou tu, jakože 

tu třeba ségra babičky a její rodina, ta je zase u Chebu. A prababička, tý bude teď devadesát dva, 

tak ta je v Třeboni. Za tou jezdíme, ta je dobrá. Ona je čiperná pořád jako pořád, takže dobrý. 

Já: To působí moc fajn. A co ten starší brácha? 

On: No ten je starší jako o rok a půl, s ním si jako dost rozumím no. 

Já: Jo a jinak doma s mamkou a s taťkou, jak vycházíš? 

On: Jo jo, dobrý no. 

Já: A jak to doma funguje? 

on: No jako dobře. My i ona i taťka je takový sportovní, takže chodí na házenou si zaházet, takže. 

Já: To je fajn, podnikáte nějaký akce spolu? 

On: To jako jo, často s bráchou i s tátou právě jdem hrát hokej nebo tak no. A často jedem teda na 

basket no a koukáme na ten sport no. 

Já: Hm… Kvůli čemu se tak doma hádáte? 

On: No tak s bráchou kvůli fotbalu. Tak já fandím Barceloně a on fandí Realu Madrid a tak se tak 

popichujem. 

Já: Jasný. A jinak třeba s rodičema? 

On: No moc ne, jako když třeba něco neudělám nebo něco zapomenu. 

Já: Jo, třeba známky taky? 

On: Nó, to ani moc ne. Kvůli tomu žádný moc hádky nejsou. No mamka mi řekne, ať se to jdu 

naučit. 

Já: Nemáš doma něco, co by tě třeba trápilo? 

On: Ne to ne. 

Já: Takže když ti dám škálu, jak moc doma jsi spokojenej, jednička úplně nejvíc spokojenej a pětka 

úplně nejhorší to tam je. Kam bys umístil svou spokojenost? 

On: Nevím tak, podle toho, jakej je to den. No tak dvojka. 

Já: Jo a s kým si doma nejvíc rozumíš? Třeba jako ehm když máš i nějakej problém, že za ním 

jdeš? 

On: No máma asi, ale jinak se asi nejvíc bavím s bráchou. 

Já: Jasný a pak třeba, když tě něco trápí, tak se spíš svěříš mamce? 

On: Jo, tak ona je teď na tý mateřský, jak máme toho malýho bráchu, tak táta je teď víc v práci. 
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Já: Takže má na tebe víc času? 

On: Jo jo a taky jako se s ní problémy řeší dobře no. 

Já: Fajn, díky. A teď se tě zeptám zas na něco jinýho… Ehm, pokus se mi prosím odpovědět na 

otázku, kdo jsi? 

On: Ehm, chlapec. Savec… 

Já: Hm skvělý. A teď si zkus představit, že tě někdo nezná a zeptá se tě, kdo jsi? Co bys mu 

odpověděl? 

On: Hm, já nevím, co bych mu řekl… 

Já: Dobře, tak to necháme. A kdyby ses měl popsat, co bys o sobě řekl? 

On: No tak jsem asi spíš menší na jedenáct, a že třeba hraju ten basket, že to mě jako baví a jinak 

asi nevím… Že chodím do šestý třídy. 

Já: Paráda. Už toho úplně necháme. Ještě bych se ráda vrátila k těm kamarádům… 

On: No jako asi na tom gymplu jako jsou ti nejlepší, s tím se jako známe, že se jako znají ti rodiče 

už asi několik, že ještě než jsme nastoupili na ten gympl, tak jsme si asi pět let hráli předtím u nás 

doma. Takže jako my s nima jezdíme na dovolený… 

Já: Ještě někoho důležitýho, o kom ses nezmínil? 

On: No ještě jednoho ze základky, s ním se moc nevídám už, ale on chodí jakoby na basket chodí 

jakože před náma. Oni tam trénujou ty ještě jakože. On je jakoby starší než já, ale já jakoby chodím 

s těma staršíma, tak on chodí s tím, tak tam se s ním vídám. Takže dobrý, vidíme se spolu. 

Já: A vyhovuje ti to takhle s těma kamarádama? 

On: Asi mi to tak jako vyhovuje, jo určitě. Nic bych třeba jako neměnil. 

Já: Dobře, a kdybych se zeptala na tebe ostatních, že bych řekla, jestli mi nepoví něco o Honzovi. 

Tak co myslíš, že by řekli? 

On: Nevím, já vůbec nevím. Asi usměvavej… Že třeba při hodině vykřikuju a to, to mám taky po 

bráchovi. 

Já: Jo no vidíš, říkáš to skvěle. Aby to bylo snažší, tak se zeptám konkrétně. Co myslíš, že by řekli 

kamarádi? 

On: Že dělám kraviny, že teda jako sportuju a jinak nevím, co jako. 

Já: Supr, a kdybych se zeptala rodičů, jakej ten jejich Honza je, co by mi tak řekli? 

On: Nevím. Tak asi s těma blbinama to platí a jinak asi to samí, že se směju no, že sportuju no, a že 

se mi moc nechce uklízet a dělat ty domácí činnosti, to se mi nechce. 

Já: A myslíš, že je něco, co je pro tebe typickýho? Že by někdo řekl, hele to je celej Honza? Může 

jít o to, že vždycky všem pomůžeš, nebo že často odmlouváš nebo, že se pořád něčemu směješ, 

cokoliv. 

On: Nevím, nic. Nevím… 

Já: Když jsi říkal, že by o tobě řekli, že třeba málo uklízíš nebo nechceš dělat pracovní činnosti. 

Vadí ti to, že by to o tobě řekli? 

On: Ne asi ne. 

Já: A chtěl bys to na sobě měnit? 

On: Asi no já myslím, jako že spíš ne. Že moc jako nemám důvod. 

Já: Dobře. Jo a celkově, když máš nějakej problém, na koho se obracíš? Vím, že jsi předtím mluvil 

o mamce v rámci rodiny. Tak se tě ptám znovu. 

On: Jo na mamku pořád. 

Já: Spíš tedy na mamku než na ňákýho kamaráda… 
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On: Jo na mamku, na kamaráda moc ne. 

Já: Jo, a s kým bys nejradši trávil svůj čas, kdyby sis mohl vybrat kohokoliv? 

On: No možná mladší brácha, ten jednoroční. Anebo brácha, asi bráchové. 

Já: Změnilo to vlastně něco u vás v rodině, když se narodil bráška? 

On: Né, to myslím, že ne. On je roztomilej, se teď naučil chodit, tak to pobíhá po celým domě. My 

jak máme ještě v domě schody, tak on to pořád vylejzá a slejzá. 

Já: Takže ti to přijde fajn, že k vám bráška přibyl? 

On: Jo to určitě, mám ho dost rád. 

Já: Ještě někdo tě napadá, s kým bys chtěl trávit čas? 

On: Tak možná jako rodiče… A kamarádi. 

Já: A o koho z lidí bys určitě nechtěl přijít? 

On: Tak o rodinu a o ty jakože, jakože ty nejbližší kamarády. 

Já: A když mluvíš o tom, že je někdo tvůj nejlepší kamarád. Jak se to stalo, že ho tak bereš? Jako 

jestli si třeba navzájem svěřujete nebo tak? 

On: No prostě spolu jako hodně jsme a oni jsou vtipný, děláme spolu různý blbosti. Prostě jdeme 

spolu ven. No a asi jako by měl bejt férovej a nepodrážet nikoho no. 

Já: Dobře… A teď se tě zas zeptám trochu jinak. Jaký jsi? 

On: Tak asi bordelář … 

Já: Neboj, vše je správně… 

On: Tak asi usměvavej, že dělám asi kraviny jako každej kluk. Ale jako, že bych dělal jako mega 

kraviny, to se říct nedá. 

Já: Dobře, díky. Teď zase ke škále, jak často nad sebou přemýšlíš? Jednička je nejvíc, téměř pořád 

a pětka je vůbec. Kam by ses zařadil? 

On: Asi čtverka. 

Já: Takže malinko? 

On: No asi, jako čtyrka až pětka. No já si asi nic o sobě neříkám. 

Já: A když se to náhodou děje, jak to vypadá? 

On: Tak když já vždycky, když zalehnu do postele, tak o něčem přemýšlím, tak občas se dostanu 

do úvah ňákých. Jo a jinak nevím. 

Já: A když se tě zeptám, jak moc jsi se sebou samým spokojený? Zase na škále, jednička je největší 

spokojenost, nic bych neměnil a pětka je nejhorší, zcela nespokojen se sebou samým. 

On: Tak já myslím, že tak ta dvojka no. 

Já: A proč dvojka? 

On: No jako, že jsem hodně spokojenej, ale asi jako zas, že by to bylo úplně nejlepší, to zas ne. 

Já: A kdybys měl možnost, chtěl bys na sobě něco změnit, ať už vzhled nebo vlastnost, cokoliv? 

On: Ne jako asi ne. Nic mě teď nenapadá, takže asi ne. 

Já: A přemýšlíš někdy nad budoucností, co bude, až vyrosteš? 

On: Já chci být ten sportovní komentátor nebo jako ten sportovní jako nějakej sportovec.  

Já: Že bys jako něco s tím sportem rád dělal do budoucna? 

On: Jo jo. 

Já: Jak tě napadl ten sportovní komentátor? 

On: Normálně. No mně by to bavilo, já vždycky, když je třeba hokej nebo to, tak si to to a rodiče 

mě moc nenechaj. 

Já: Jako, že to komentuješ? (smích) 
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On: Jo. (smích) 

Já: A máš třeba představu, na jakou školu bys chtěl jít po gymplu? 

On: Ne. Ale mně mamka říkala, že třeba v Brně je ňáká žurnalistika, tak asi tam. 

Já: Aha, to je zajímavý. 

On: No ono by to snad šlo, protože jsem docela ukecanej. 

Já: Jasný a máš tam ňákou představu, jako jak by vypadala tvoje rodina? 

On: Ne ne. 

Já: Nenapadá tě třeba, jestli bys chtěl mít dvě, tři děti či jak by to bylo? 

On: Tak já nevím tak, jedno ne, tak dvě. No dvě až tři. Jedno zas ne, protože aby zas jako nebylo 

no rozmazlený. 

Já: A když se tě zeptám na spokojenost, jestli myslíš, že budeš víc nebo míň spokojenej až 

vyrosteš? 

On: To nevím vůbec, to nevím, jestli se dá říct. 

Já: Je ti vlastně příjemný přemýšlet nad tím, co bude? 

On: Tak nevadí mi to, ale tak, když mám třeba sny o tom, že komentuju něco, tak to mi vůbec 

nevadí. 

Já: A poslední otázka, kdybys měl čarovnou hůlku a mohl jsi ve svým životě změnit úplně cokoliv, 

použil bys ji? 

On: Jako teď? 

Já: Jo teď. Kdybys teď jako mohl ve svým životě cokoliv změnit… 

On: No já bych třeba ehm prodloužil víkend, anebo něco takovýho prostě. Anebo že by prostě, že 

bych toho mohl stíhat víc prostě, fotbal a tak. A pak třeba taky delší prázdniny nebo tak něco. 

Já: Tak jo, díky. To je za mě všechno. Jestli tě něco napadá na doplnění, tak cokoliv doplň. Nebo 

kdyby tě napadlo něco, co je pro tebe důležitý a já jsem se nezeptala, tak pověz. 

On: Ne asi ne. 

Já: A jak se cítíš, všechno dobrý? 

On: Jo docela dobrý. 

Já: Tak jo, díky moc za rozhovor. 

 

 

 

Rozhovor s Nelou 

 

Já: Ahoj Neli, můžeme začít? 

Ona: Jasný, můžem. 

Já: Dobře, tak se tě hned na úvod zeptám na ty praktický informace, co potřebuji znát, abych je pak 

nezapomněla. Kolik ti je let? 

Ona: No nedávno mi bylo dvanáct. 

Já: Jo... A do jaký třídy chodíš? 

Ona: No do 6. B., tady kousek. 

Já: Díky, to je tak všechno, co potřebuji. Jak se dneska máš? 

Ona: No fajn, právě jsem se no vrátila ze školy a za chvíli ehm bychom měli, no odjíždíme na hory. 

Já: To zní fajn. Lyžuješ ráda? 
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Ona: To jako docela jo, rodiče ehm asi víc. I když já zas no daleko víc vlastně radši lyžuju než, že 

když no když jezdíme na běžky. To má zas rád jako táta. 

Já: To ty nemusíš? 

Ona: No nevím, moc mi to vlastně nebaví, i když jako vlastně asi ani zas nevadí tolik. 

Já: A to lyžování, myslíš, že ti ehm jde? 

Ona: No myslím jako, že docela jo. Jsem teď myslím, že poslední dva roky jezdila se sestřenicí 

každou sobotu na hory s jednou ski školou. Myslím, že se to dost zlepšilo nebo, jak bych to řekla, 

jsem asi víc jistější. 

Já: To je fajn. A jak to máš se školou? 

Ona: No dobrý no. 

Já: Chodíš na základku? 

Ona: No jo, do šestky. A je to jako dobrý, akorát trochu jiný. Teďka nás slučovali do dvou tříd ze 

třech tříd no, takže se jakoby promíchaly dost děti. 

Já: A vyhovuje ti to tak, jak to máte? 

Ona: Docela jo, akorát jakože moje v podstatě asi nej kámoška, že právě šla na gympl, tak to mě 

občas že zamrzí, že bych ji tam radši měla, kdyby to jako šlo. Ale zase ona bydlí kousek odtud, tak 

to zas tak nevadí a ještě jako na tancování spolu dál chodíme. 

Já: Jo ale radši bys ji měla i ve třídě… 

Ona: No, kdyby to šlo, tak určitě. Ale zase přešla z jiný školy no moje sestřenice, která je jako 

stejně stará a my jsme furt no furt jako, že rodiče se spolu hodně vídaj, tak jsme od mala pořád 

spolu a teď jsem ráda, že chodí se mnou. To je dost fajn. 

Já: Jo to může být… Vidíš v tom i ňákou nevýhodu? 

Ona: Jo to jo, to jako hlavně ehm známky, že jo. Protože se cejtím dost blbě, když jako mám horší 

známku než ona nebo i naopak. A člověk už nemůže tak jako snadno použít no když to všichni 

dostali trojku nebo tak. Ale to zas jako my s Viki spolu dost držíme, takže to i trochu jde. Ale blbý 

je, když jako jedna dopadne líp než druhá. Teda naštěstí máme známky dost podobný a já měla o 

dvě dvojky, jakože teď míň, tak to jako zas dobrý bylo. Ale asi bych se cejtila blbě, kdybych 

dopadla jako hůř než Viki, i když je to vlastně blbost. 

Já: To chápu, to nemusí být příjemný takový srovnávání… 

Ona: No právě. A mamky, jako ony si furt volaj, že jo. Takže se vždycky hned skoro všechno 

provalí. 

Já: Jo… A jak to tam máš ve třídě jinak s kamarádama? 

Ona: No teď hlavně s tou Viki a pak s Denčou tam jsme spolu. Jinak jako i s ostatníma holkama 

kámošíme, ale nejvíc takhle my tři. No občas i s Anetou, ale to jen někdy. No my tři jsme si 

nejbližší. Já mám jako ráda i ehm ostatní, ale jak to říct… No nejradši mám, když jsme jen my tři, 

když třeba jako někam po škole jdem nebo i o přestávkách. To, jestli se to tak dá říct, tak to je mi 

nejpříjemnější. 

Já: Hm… A co s klukama ze třídy? 

Ona: No to jako si s nima klidně povídám, ale normálně asi. Ne ňák moc. Docela si rozumím 

s klukama, co jsou s náma na německou polovinu. To vždycky odejdou ty nejvíc ehm uřvaní frajeři 

na ájinu a pak je dost sranda. I učitelé ví, že jsme no jako považují nás za ty hodný. 

Já: Aha… A jak se celkově cítíš teda mezi kamarádama ve škole? 

Ona: Jo, to je dobrý. 

Já: Měnila bys něco, někoho? 
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Ona: No asi jako nic... Možná, aby ňáký ty uřvaní kluci, aby to trochu zklidnili a nebyli to takoví 

machři nebo ehm, jak to říct. Ale jinak to je jako ve třídě dobrý. 

Já: To se ti teda moc nelíbí, když kluci machrujou a jsou hodně slyšet? 

Ona: No jako hlavně tam máme asi dva nebo tři a oni se dost vytahujou a machrujou i jako na 

učitele. Ale zase musím ehm uznat, že někdy to je i dost sranda nebo jak to říct. 

Já: Jo… A jak to máš s učitelema? 

Ona: A jo, to je dobrý. 

Já: Co to znamená dobrý? 

Ona: No, že máme ty učitele jako celkem fajn. Asi až na němčinářku. 

Já: Co je na ní špatnýho? 

Ona: Jakože prostě my máme němčinu první rok a fakt je to ošklivej jazyk, tak ji moc ráda nemám. 

Ale dost se doma s mamkou učím, protože jsem hned z prvního testu dostala čtyrku, no on mi 

prostě jako nesed. Ale přijde mi, že jako od tý doby je na mě vysazená nebo co. I když se 

s mamkou učíme a už mám samé jedničky a jednu dvojku. 

Já: Přijde ti, že je na tebe vysazená? 

Ona: No já nevím, jak to říct. To asi možná jako ani ne, ona je taková hustá na každýho, takže jako, 

že by to bylo ňáký osobní nebo tak, to nevím. 

Já: A co je teda na ní blbý? 

Ona: No jako ona vždycky řekne, z čeho bude zkoušet další den, jakože třeba dva probraný články 

a třeba gramatika, tak ať se to naučíme. No a pak přijde druhý den a řekne, že už jako dlouho 

nezkoušela ze slovíček a vytáhne nás na slovíčka. To je k vzteku, že jo. Zase si z toho ale děláme 

srandu, ona je taková vtipná. Nebo třeba jako někoho nezkouší skoro vůbec, třeba teď typnu má jen 

dvě známky ze zkoušení za pololetí a ehm někdo zas jako, že má třeba deset, že ho bere furt no. 

Já: Hm, to vám asi nepřipadá spravedlivý, co? A udělala něco vyloženě nespravedlivýho tobě? 

Ona: No to nevím, jestli se dá tak říct. Ale minimálně mě jako dost překvapila teďka v pololetí, co 

jsem měla jako tu jednu čtyřku, třeba pak deset jedniček a jednu asi dvojku. Tak jsme jako 

s mamkou čekaly, že když viděla tu snahu, že jsem se hned po jako špatný známce do toho dala, že 

mi dá jako jedničku. Že jako přihmouří oko nad ehm no tou první známkou, a že známky jako na 

jedničku asi tak ňák jsou, že jo. A ona četla známky, co dostanem a říkala, že jsem se dost zlepšila, 

a že jsem řádnej příklad pro ostatní a ehm no a že proto mi dá dvojku. Tak to jsme se jako všichni 

smáli tam. Docela i doma jako s mamkou. 

Já: To mi přijde taky docela vtipný, takže mamce to nevadilo? 

Ona: No mamce, no jak to říct, jako jde jí o to, abych měla dobrý známky, to zas jako jo. Ale 

myslím, že tady s tím byla spokojená, a že chápe, že to je prostě taková učitelka no. 

Já: Takže ti to nevadí? 

Ona: No asi tolik jako ne. I když trochu mě to štvalo, ale jak si z toho všichni děláme srandu, tak 

mi to přijde vlastně spíš vtipný, že jo. A když vím, že tomu i doma rozumí, tak to mi asi stačí. 

Já: Ještě s ňákým učitelem válčíš? 

Ona: No to už asi takhle tolik ne… 

Já: Dobře a jakýho učitele máš naopak ráda? Jaký ti je sympatický? 

Ona: Naše třídní. 

Já: Aha a proč? 

Ona: No my ji máme na tělák a pak na občanku. A docela jsme si sedly. Ona učí i moji starší ségru 

tělák a vždycky říká, že jsme si dost podobný no. 
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Já: Aha a víš v čem? 

Ona: Že jsme takový zbrklý prý. No tak třeba, když jsem jako měla běžet poprví kilometrovku, tak 

že jsem běžela no první a ostatní jako za mnou, ale špatně jsme zabočili a místo asi kilometru jsme 

běželi dva. Tak si pak ze mě dělala srandu, že jsme jako stejný. 

Já: A ty si to taky myslíš, že jste v tom stejný? 

Ona: Moc ne, já jako nemám pocit nebo ne, že nepřijde mi, že bych byla ňáká zbrklá nebo tak. A 

moc lidí mi to neříká, ale možná zase na těláku, kde jsme jenom holky, že to je takový uvolněnější, 

že jo. Tak možná trochu víc. 

Já: A nevadí ti to, že to ta učitelka o tobě říká? 

Ona: To mi nevadí vůbec, protože vím, že to je jako ze srandy. 

Já: Hm. A celkově máš jaký vztah k této učitelce? 

Ona: To mám jako fakt dobrý. Mám ji dost ráda. Asi nejvíc ze všech. 

Já: A proč ji máš ráda, čeho si na ní ceníš? 

Ona: No přijde mi fajn, taková kamarádská, a že s náma mluví dost o věcech, jako třeba, co se děje 

ve škole a tak. Je vidět, že se zajímá celkově o nás, jak nám to jde, co by bylo třeba zlepšit, a tak. A 

taky je vidět, že no ehm, že se snaží být, no jak se to řekne, jo spravedlivá. 

Já: Aha a toho si na ni vážíš? 

Ona: Jo to jo. 

Já: A máš ještě ňákýho učitele, kterýho bys měla ráda? 

Ona: No jednoho dějepisáře, s ním je fakt sranda a taky naučí. Protože to no tu látku vypráví děsně 

zajímavě. Že normálně to vyprávění mě spíš nudí, nebo když jsme měli na prvním stupni 

vlastivědu s jednou učitelkou, tak jsem usínala a musela jsem se to doma dost učit. A s ním je to 

sranda a ani se to nemusím učit, protože jako si to pamatuju. 

Já: Aha, takže to je pro tebe důležitý, aby to učitel dokázal zajímavě podat, a aby s ním byla 

sranda… 

Ona: Jo docela jo. 

Já: A jak to máš s učitelema celkově? Míváš s nima problémy? 

Ona: Ne myslím, že ne. 

Já: Ne, žádný? 

Ona: Ne tady jako na tom druhým stupni je to takový anonymnější, nebo mi to tak přijde. A já 

sedím vzadu. Možná, že se někdy zlobí, že no prostě, že vlastně s holkama kecáme, to jo. Někdy, i 

když kecá někdo jinej. To je fakt hrozný. 

Já: Ale jinak problémy vyloženě ty versus ňákej učitel? 

Ona: Ne to určitě ne. Já myslím, že nikoho ňák extra neštvu nebo neprovokuju. Problémy jsou 

trochu s klukama, jakože kluci a učitelé. My jich máme, což je sranda, nejvíc na škole. Nás je 

myslím čtrnáct holek a patnáct kluků. Takže učitelé říkaj někdy, že jsme taková divočejší třída. Ale 

taky prý říkaj, že k nám rádi chodí prý učit. 

Já: Tak to jo. A jak ti to jde ve škole? 

Ona: No to docela dobrý, jako asi jedničky a tři dvojky jsem teď měla. 

Já: A co tě tam baví? 

Ona: No docela ta občanka, tělák a výtvarka. No a právě ten dějepis a trochu i příroďák. 

Já: Jo a tohle ti i jde? 

Ona: Jo to jo, to mám jedničky. 

Já: A co naopak ráda nemáš, co ti fakt nejde? 
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Ona: No to mi nejdou hlavně ta fyzika a teďka v tý češtině ty rozbory vět. To je fakt nuda. Ségra 

říkala, že berou jako liter no literaturu, že se učí o tom, jako o autorech. Na to se taky těším, až 

budem. Prý až ale v osmičce ňák víc. 

Já: Hm a co podnikáš jinak mimo školu? 

Ona: No do minulýho roku jsem hrála volejbal, to asi třikrát týdně po dvou hodinách a o víkendech 

byly zápasy. Jenže jsem přestoupila do vyššího družstva a tam už to bylo takový vážný i ty zápasy, 

tak jsem odešla. 

Já: Jo a měla jsi pocit, že ti to šlo? 

Ona: No předtím jako jo, ty čtyři roky, ale pak mě dali no ehm do týmu holek, který byly starší a 

hrály to ňák už o dost dýl, tak jsem byla rázem nejhorší. (smích) 

Já: To ti vadilo? 

Ona: To ne, ale prostě jsem si tam ňák nepřipadala dobře a přestala to být zábava. 

Já: Takže jsi ráda, že jsi odešla? 

Ona: To asi jo, i když mě to předtím dost bavilo. Oni jako i rodiče viděli, že nejsem moc 

spokojená, že tam chodím. Někdy jsem jako i třeba byla smutná, když mě nenasadili na zápas, 

proto, aby vyhráli no. Tak jsme se s mamkou dohodly, že to nemá cenu. 

Já: Jo, takže spíš okolnosti tě donutily odejít, ne že by tě to přestalo bavit… 

Ona: Jo asi tak… No a teď jakože tancuju, chodíme s tou kámoškou Adél ze školy. To mě taky 

docela baví, i když, né že bych v tom jako byla moc dobrá. Jako Viki, ta tam už chodí dlouho, to je 

něco. Ta už i něco vyhrávala. Ta ale jako nechodí se mnou a s Adél. 

Já: To je docela rozdíl oproti volejbalu… 

Ona: To jo, ale já předtím chodila i na aerobik a tak jsme zkusila to tancování, protože jsem viděla 

vystoupení s Viki a to bylo no fakt krásný. Ale je pravda, že já jsem spíš na ty míčový hry… Třeba 

gymnastiku, tu fakt nesnáším. 

Já: A proč sis nenašla něco míčovýho? 

Ona: Koukala jsem se, že už jsem na všechno stará. Většinou berou tak ňák děti do deseti let. Blbý 

no. 

Já: Aha, to jsem nevěděla… Jak často chodíš na tancování? 

Ona: Jenom jednou týdně, to je fakt malinko. A pak ještě na kreslení a to mám asi nejradši. To 

chodíme se ségrou v pátek a to nás fakt baví. Jakože tam je supr kolektiv, se kterým si dost 

rozumíme. A já kreslím ráda. 

Já: Tak to jo… A myslíš, že ti to jde? 

Ona: Asi docela jo. Už jsem něco i vyhrála. A paní učitelka říká, že jo. Já jsem tam v tom kruhu 

nejmladší, takže oproti ostatním jako je to asi horší, ale myslím, že na to, kolik mi je, tak je to 

dobrý. Akorát kreslím hrozně pomalu. To i holky na výtvarce ve škole si ze mě dělaj srandu, jak 

moc precizní sem. Že někdy vůbec nestihnu dokončit obrázek a oni už kreslí třeba druhej. 

Já: A vadí ti to, že si z tebe dělaj srandu? 

Ona: Ne to vůbec, oni zase jako i říkaj, že kreslím moc pěkně. Takže asi mi to i jde. 

Já: Jo a ještě něco podnikáš? 

Ona: No vlastně teď už nic moc, teda jako žádnej kroužek. Ale chodím hodně se psem a ven s tou 

Adél, co tu bydlí. Když nám to rodiče jako dovolej, tak jsme furt venku. 

Já: Jo, a když se tě zeptám, jaký jsou tvý silný stránky? 
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Ona: No ehm… Tak jde mi to malování nebo teda spíš kreslení. V tom jako mám velkej rozdíl, 

protože nerada maluju s barvama no. Já nejraději jenom tužkou… Pak jestli můžu posoudit, tak ty 

míčový hry a ňáký to běhání na těláku, to jako jsem často první... A jinak nevím. 

Já: Hm, to je fajn. Ještě tě napadá něco v kamarádství třeba, co ti jde? 

Ona: No možná, ne já nevím. 

Já: Zkus to… 

Ona: No tak dobře. No jak mám jako starší ségru nebo nevím, čím to je. Ale že občas někoho 

vyslechnu a často i poradím. Že se na mě třeba i Viki obrací o radu, když nevím, něco s… Nebo 

když neví, jak má doma něco říct. 

Já: Aha takže jako vyslechneš a někdy i poradíš? 

Ona: No asi jo… A pak taky, že to nikomu neřeknu, pokud to je důležitý jako. 

Já: To je moc fajn. Napadá tě ještě něco k těm silným stránkám, k tomu, co ti jde? 

Ona: No už asi nic. 

Já: Jo to je v pohodě. A jak jsi na to vlastně přišla, že jsi jako dobrá v tom poradění a vyslechnutí? 

Ona: No, jakože mám pocit, že za mnou ty lidi chodí. A Viki a Adél mi to často i říkaj. 

Já: A v tom sportu, v těch míčových hrách? Jak se to pozná tam? 

Ona: To asi, že často vyhrávám a třeba se to asi pozná i z toho, že mě chtěj lidi mít v týmu, když 

třeba jsou kapitáni a vybíraj, že jo. To jdu jako první nebo druhá většinou no. 

Já: Dobře a teď naopak něco, co ti moc nejde? 

Ona: No tak ta fyzika a ta čeština, v tom vím, že nejsem moc dobrá ve srovnání třeba s holkama. 

No ve sportu, zas ta gymnastika třeba hvězdy a tak. 

Já: Jo dobrý. A napadá tě třeba i nějaká vlastnost, kterou máš, a co není fajn? 

Ona: No no tak třeba v tom sportu, pro mě jako není důležitý vyhrát, ale je důležitý se snažit. To 

holky jako třeba nemaj a říkaj, že to moc hrotím. Tak asi to. Anebo možná i to, že ve mně dlouho 

přetrvává, jako když někdo udělá ňákou křivdu nebo jak to říct. 

Já: Aha a to bys raději změnila? 

Ona: No asi jo. Teda to s těma hrama mi vlastně nevadí, ale spíš to, aby mě něco tak neštvalo 

dlouho. 

Já: A kdyby se ti naskytla možnost či příležitost cokoliv vyzkoušet a nebyla by v tom žádná 

překážka? Co by to bylo? 

Ona: No ehm, to nevím… 

Já: Cokoliv tě jenom napadne bys mohla vyzkoušet a nebyla by v tom překážka, jako že je to moc 

drahý nebo na to není čas… Může to být něco sportovního nebo třeba i něco v kamarádství jako 

patřit do jiný party nebo tak. 

Ona: No tak asi bych se chtěla podívat do Irska. Mamka s taťkou tam minulej rok byli bez nás a já 

bych to taky jako ráda zkusila. Já viděla fotky a pak i jsme koukali na ňákej film. A taky je 

odtamtud Bono z U2, tak to mě láká. Asi tak. 

Já: To je hezkej plán. Ty posloucháš U2? 

Ona: Mám je hodně ráda. A hlavně Bona, líbí se mi no, že se no ange ne angažuje hodně v těch 

věcech v Africe a tak. Že to není jen zpěvák. 

Já: Hm… To je pro tebe důležitý? 

Ona: Jo jinak já tomu jako hudebnímu a hereckýmu světu moc nerozumím. Ale tohle mě jako 

oslovilo. No a oni to doma poslouchali rodiče a mě to ňák chytlo. 

Já: Dobře, díky a jak to máš doma s rodinou? 
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Ona: Jo dobrý. 

Já: Cítíš se tam dobře? 

Ona: No celkově určitě, i když někdy, když se pohádáme, tak bych řekla, že ne. Jako, že se mamka 

naštve nebo mi ségra něco provede, to pak nejsem no úplně nejspokojenější. Ale celkově určitě. 

Já: A jak to u vás funguje? 

Ona: No to nevím. Jako mamka to trochu celý řídí, taťka je někdy dost v práci, ale je s ním fakt 

sranda. No a nevím, co bych řekla… 

Já: Jo… A jak vycházíš s mamkou? 

Ona: Jo dobře, hodně si spolu no ehm povídáme, často chodíme spolu s Nikym, naším psem. To 

mám ráda. Mamka je jako dost starostlivá. No takový to typický, co mamky jsou. 

Já: Aha. A taťka je teda dost v práci… 

Ona: No asi jo, teda podle mě. Ale není to nic hroznýho, no myslím, že se vrací kolem pátý, šestý 

asi. To je asi normální vlastně. 

Já: Hm a co sourozenci? 

Ona: No mám ségru Katku, tak s ní je to fajn. Ona je o dva roky starší a docela si už vlastně 

rozumíme. Dřív jsme se hádaly no o dost víc, ale teďka to už moc ne, a když jo, tak se jako ehm 

rychle usměř usmíříme. Teda ségra je daleko víc, jak to říct, no splachovací typ než já. Takže mě 

třeba jako štípne a za chvíli už jako no je na mě milá a to já jako ještě, že se to ve mně jako tak ňák 

ještě pere. 

Já: Aha, takže ti trvá dýl, než přejdeš naštvání? 

Ona: No jo, to sem už vlastně říkala, to jako myslím, že by bylo lepší, kdybych víc jako ségra byla. 

Já: Aha a proč myslíš, že by to bylo lepší? 

Ona: No já nevím. Ségra mi to říkala no, že bych se s tím i jako míň trápila. Že pak pořád jako 

přemýšlím a hrozně dlouho se to ve mně drží. A mamka vlastně jako mi říkala, že to ani není moc 

zdravý nebo něco takovýho. 

Já: Takže, kdybys měla možnost, tak bys to chtěla mít jako ségra? 

Ona: No to asi jako možná jo. 

Já: Hm, díky. Máš ještě nějaký sourozence? 

Ona: Ne to už ne. 

Já: A s kým si doma nejvíc rozumíš? 

Ona: Asi s mamkou a někdy, ale i víc s Katkou. Občas se máme hrozně rádi. Jako vždycky totiž, 

když se jako nazlobíme, tak mi ségra říká, že se zas jako musíme usmířit. Že chce, až budem velký, 

abychom se měly jako rády tak, jako to má mamka s tetou no. To je takový srandovní, že jo. 

Já: Přijde ti to srandovní? 

Ona: Někdy jo no, ale vlastně taky to tak jako mám. 

Já: Jo a jak se maj mamka s tetou rády? 

Ona: No já nevím… No ehm, že si jako každej den dlouho volaj no a pak víkendy jako jsme často 

spolu a asi tak no. 

Já: Hm, to je fajn. A to se ti líbí, takhle bys to s Katkou taky chtěla mít? 

Ona: No asi určitě no. 

Já: To je hezký. A když se tě zeptám, jak moc spokojená ve své rodině jsi? Pokus se mi to prosím 

vyznačit na škále, kdy jednička je nejvíc spokojená a pětka je úplná nespokojenost v rodině. 

Ona: No… Já nevím, tak asi celkově dvojka no. 

Já: Jo díky. A teď zas trochu jinam, pokus se mi prosím odpovědět na otázku ehm kdo jsi? 



185 

 

Ona: Hm… Ty bláho. No tak jsem holka, který je dvanáct… Jsem sportovní a ráda kreslím. Jsem 

jako přátelská no… A to už asi všechno. 

Já: Super odpověď. Nechceš k tomu ještě něco dodat? Kdo jsi? 

Ona: Ehm už asi ne. Nic mě no nenapadá. 

Já: To vůbec nevadí. A ty jsi Nelo předtím mluvila o kamarádech ze školy a pak o tý Adél, která už 

s tebou do třídy nechodí. Tak mě by zajímalo, jestli ještě nemáš ňákýho důležitýho kamaráda nebo? 

Ona: Ne to asi jako ne. Nejradši jako úplně mám tu sestřenici jako Viki a Adél. Potom i Deny ze 

třídy a to je hm asi všechno z těch no ehm nej kámošek. No pak jako, no pak mám i ráda holky 

z výtvarky nebo ňáký z toho volejbalu, ale s nima se už moc nevídám no. 

Já: Jo a takhle jak to máš, to ti tak vyhovuje? 

Ona: No určitě. 

Já: Nenapadá tě nic, co bys ráda změnila, abys byla spokojenější? Třeba patřit do jiný party, 

kamarádit s někým jiným ještě, mít víc kamarádů? 

Ona: Ne to asi ne ehm. 

Já: Ne… 

Ona: No vlastně jo, asi jo. Jako že, co bych fakt chtěla, aby Adél chodila se mnou do třídy no. To 

mě někdy mrzí. 

Já: Jo, to chápu. Hele a co myslíš, že by o tobě ostatní řekli, kdybych se jich na tebe zeptala? Jako 

třeba rodiče, kamarádi, učitelé nebo tak. No ehm kdybych jim řekla, aby mi o Nele něco řekli. 

Ona: No to nevím. 

Já: Nenapadá tě, co by o tobě řekli třeba kamarádi? 

Ona: Nó… Tak možná, často slyším, že jsem pořád veselá, hodně kamarádská, že jsem takovej 

jako rozumbrada asi, jak jim radím no… Asi by řekli, že jsem no v pohodě. 

Já: Hm to je pěkný. Vidíš, že to jde. A jsi s tím spokojená? 

Ona: To jo, to jsem. 

Já: To je fajn. A co myslíš, že by řekli rodiče? 

Ona: No tak, že asi někdy odmlouvám a jsem bordelář, ale pak taky mamka často říká, že jsem 

šikovná, a že nás jako se ségrou má ehm no nejradši na světě. 

Já: Jo díky. Ještě tě napadá něco, co by o tobě někdo řekl? 

Ona: Asi ne… Ne. 

Já: A když bys slyšela, že jsi bordelář a odmlouváš? Jak by ti u toho bylo? 

Ona: No… Asi nijak. To mi nevadí, to mi no přijde, že je jako všude. 

Já: Hm, díky. Jsem ráda, že jsi toho nakonec spoustu vymyslela. A ještě se chci zeptat, jestli si 

myslíš, že je pro tebe něco typickýho? Něco, že by ostatní řekli, no to je celá Nela. 

Ona: Ehm, to není lehký… No možná, zas s tím raděním. 

Já: Hm a ještě něco tě napadá? 

Ona: Ne… No asi vlastně s tím vyhráváním, že jako to moc hrotím nebo tak ňák. To mi trochu 

možná někdy vadí, protože myslím, že to tak často úplně není. Že mě to někdy jako štve, když to 

říkaj. Občas no se i s holkama chytnem kvůli tomu. 

Já: Jak to vypadá, že se chytnete? 

Ona: No, že jim třeba ňák poradím, jak hrát nebo se chci víc domluvit a ony jako spustí, že zas chci 

vyhrát, no to bylo teďka ve čtvrtek zas na těláku, když jsme hrály vlastně něco jako turnaj 

v přehazce. 
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Já: Aha takže to ti vadí… A vadí ti to spíš, že to holky říkaj a ty si myslíš, že to tak není nebo ehm 

souhlasíš s tím, že to tak máš a ráda bys to změnila nebo jak to cítíš? 

Ona: Ne, jako asi bych to neměnila… Tak jako řeším to víc než ony, ale nemyslím, že ňák moc no. 

Já: Jo díky moc. Teď se zeptám zas na něco trochu jinýho... Na koho se nejčastěji obracíš, když 

máš nějaký problém? 

Ona: No, nejvíc asi na holky nebo na ségru. I když ta to zas někdy vykecá doma, to zas jo. Spíš 

teda jako na Viki a Adél. 

Já: To ti pomáhá? 

Ona: Jo no. 

Já: Dobře a s kým bys nejradši trávila čas, kdyby sis mohla vybrat kohokoliv na světě? 

Ona: No asi jako s holkama. A někdy i se ségrou, když mě neštve. 

Já: Jo. A o koho z lidí bys rozhodně nechtěla přijít? 

Ona: To nejvíc o tu rodinu. To je pro mě no nejdůležitější. A pak taky určitě o holky, protože to si 

bez nich taky moc nedokážu představit. Holky, teda hlavně Viki, ale ta jako je v rodině. A pak teda 

už jen Adél. 

Já: Jo díky. A zkus mi ehm říci, jaká jsi? 

Ona: Teda, to nevím, jestli dokážu... No jsem sportovní, přátelská, ale zase jako, že spíš na ty 

blízký lidi. Jinak někdy mívám problémy se seznamováním. Takže i vlastně trochu stydlivá. No a 

nevím. Celkem chytrá… 

Já: Skvělý… Ještě něco tě napadá? 

Ona: Moc ne. 

Já: Vnímáš to jako problém, to že jsi stydlivá, a že jako někdy míváš problémy se seznamováním? 

Ona: Jak kdy, no. Někdy to na sobě nemám moc ráda no. 

Já: A zkoušela jsi to změnit? 

Ona: To nevím jak, takže ne, ale že by mě to ňák hodně trápilo… 

Já: Hm… A jak moc jsi se sebou spokojená? Zkus to vyznačit na škále od jedničky jako největší 

spokojenosti po pětku jako nejmenší spokojenost. 

Ona: No, tak asi dvojka. 

Já: Proč dvojka? 

Ona: No jakože bych mohla změnit tu naštvanost nebo ehm no třeba i tu stydlivost ňák víc omezit. 

Já: To bys teda chtěla změnit? 

Ona: No asi jo. 

Já: Dobře a jak často nad sebou přemýšlíš? Zkus to zas vyznačit na škále, že jednička nejvíc, pořád 

a pětka jako, že vůbec nad sebou nepřemýšlím. 

Ona: Hm, no asi trojka. 

Já: Takže středně? A v jakých situacích? 

Ona: No ohledně holek, jestli mě ňák třeba potěšily nebo tak. Nebo že jo o tý mý dlouhý 

naštvanosti anebo o tý stydlivosti no. 

Já: A přemýšlíš někdy nad budoucností, co bude, až vyrosteš? 

Ona: Někdy jo, často spolu i s mamkou jako… 

Já: A jak to vypadá? 

Ona: No že bych se jako chtěla stát architektkou no. I paní učitelka na výtvarku mi říká, že by to 

mohlo jít. Ale zase jako vím, že i s tou matikou nesmím mít problém. No a mamka dost malovala, 

tak říkala, že by mi taky jako pomohla, protože to je prý velká příprava jako na ty přijímačky. Ale 
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to jako ještě předtím bude nejlepší, když na gympl půjdu. Odtamtud se pak nejlíp jde na tu 

architekturu. 

Já: Ty jo, to už máš docela naplánovaný? 

Ona: Docela jo. Tak ale uvidím, mám ještě dost času. Ale to kreslení mě fakt baví a myslím, jako, 

že je důležitý dělat něco, co mě bude bavit no. 

Já: To určitě. A co rodina? 

Ona: No to bych jako ráda měla dvě děti nebo nejvíc tři, asi tak jako sme spolu se ségrou, 

maximálně o dva, tři roky, aby si taky rozuměly. A pak samozřejmě manžela, který by se o nás 

staral. (smích) 

Já: Hm, to je pěkný… 

Ona: No my o tom občas se ségrou nebo mamkou mluvíme. Taky bychom no třeba chtěly mít děti 

se ségrou nastejno, aby si rozuměly jako já s Viki a tak. My jsme spolu o necelej měsíc. 

Já: Hm, to je fajn. A myslíš, že budeš spokojenější víc nebo míň než jsi teď? 

Ona: To nevím no, myslím, jakože snad podobně. I když mamka furt říká, že pak přijde dost 

starostí, ať si užívám, že jsem ještě malá. Já nevím no. 

Já: Dobře, a kdybych ti půjčila čarovnou hůlku a dala ti možnost cokoliv ve svém životě změnit, 

použila bys ji? 

Ona: To nevím… Spíš asi ne, nic mě nenapadá. Možná abychom už dostavěli náš domeček a mohli 

se tam nastěhovat. Na to se těším, to budem mít se ségrou každá svůj pokoj. 

Já: To je hezký. To je ode mě všechno. Nemáš chuť něco dodat? 

Ona: Ne asi ne. 

Já: Můžeš říct cokoliv, nebo cokoliv doplnit nebo dopovědět jinak na něco, než jsi odpověděla. 

Ona: Asi nevím moc co. 

Já: Dobře. A jak se teďka cejtíš? 

Ona: Jo asi dobrý, díky. 

Já: Tak díky za rozhovor, moc mi to pomůže. 

Ona: Není zač. 

 

 

Rozhovor s Vaškem 

 

Já: Tak jo Vašku, můžeme začít? 

On: Jasný v pohodě. 

Já: Tak se tě zeptám na takové ty praktické otázky, kolik ti je let? 

On: Jedenáct no a v dubnu už dvanáct. 

Já: Aha a do jaké třídy chodíš? 

On: No do 6. B. 

Já: Hm, dobře. To je všechno, co potřebuju z takovýchto praktických informací. Jak se dneska 

máš? 

On: Dobře. 

Já: Jo a co jste podnikali dneska? 

On: Bruslili a to je všechno. No a ještě jsem si psal slovíčka. 

Já: Jo a na co? 

On: No jako na angličtinu. 
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Já: Dobře a co zítra, jak se těšíš do školy? 

On: Ne to se jako netěším, nemám rád pondělky, když je jako celej tejden před tebou. 

Já: A jak to u vás ve škole vypadá, jak to tam funguje? 

On: Obyčejně jako v každé škole. 

Já: Hm a co ti tam jde a baví a co naopak ne? 

On: Čéjina, ájina, to je všechno. 

Já: To ti jde? 

On: Ne nejde a příroďák mi taky nejde. 

Já: Jo a čím to je, že ti to nejde? 

On: To nevím. 

Já: Tak myslím to tak, jestli se třeba učíš a nejde ti to nebo to flákáš nebo 

On: Jo tak. Že jako se učím a prostě to nejde. 

Já: Tak říkáš, že ti to nejde… A to tu češtinu, ájinu a příroďák nemáš rád nebo jo, i když ti to moc 

nejde? 

On: No jak kdy, ale ájina a čeština mě fakt nebaví, příroďák jako jak kdy. Občas je to i zajímavý, 

že jo. 

Já: A co naopak je tam fajn v tý škole? 

On: To nevím. 

Já: To nemáš nic, co by tě bavilo víc? 

On: Asi všechny ty zbylý předměty no a tak no. 

Já: Aha… A jak ti ty předměty jdou? 

On: Jo to mi jako jde. 

Já: A co nejvíc? 

On: No fyzika hlavně, pak matika asi, tělocvik a jako taky děják. 

Já: Hm a jak to tam máš s kamarádama ve škole? 

On: Jo dobrý… 

Já: No a co to znamená dobrý? 

On: No, že už tam ňáký mám. 

Já: Jo a máš tam ňákýho nejlepšího kamaráda? 

On: Jo. On nic neříká, tajemství a tak. 

Já: Jo a to je pro tebe důležitý? 

On: No je no. 

Já: A jak dlouho už spolu kamarádíte? 

On: No to už no… No už od první třídy. 

Já: A jak jinak s ostatníma dětma vycházíš? 

On: Dobrý taky. 

Já: No a jsou tam ještě nějací kluci nebo holky, co bys označil za blízký kamarády? 

On: No ti, co se mnou hrajou basket. 

Já: Aha a ti s tebou chodí i do třídy? 

On: Jo jo. 

Já: To je fajn. A je naopak ve třídě někdo, koho nemáš moc rád? Že bys byl radši, kdyby s váma ve 

třídě nebyl? 

On: Suchánek. 

Já: A co dělá ten chlapec? 
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On: Mlčí a na těláku nic nedělá a o přestávkách běhá. To je všechno. 

Já: A tohle ti vadí? 

On: Jo to jo. No on je takovej divnej. Vůbec s náma jako nemluví. 

Já: Aha a ještě někdo ti ve třídě takhle nevyhovuje? 

On: Ne asi už jako nikdo. 

Já: Jak se k němu chováte? Trápíte ho s klukama? 

On: No já ani moc ne, ale spíš kluci. 

Já: A co si o tom myslíš? 

On: No já bych to nedělal, ale zase jako chápu no, jako on fakt každýho štve. 

Já: A co holky, s nima si rozumíš ve třídě? 

On: No to jo, normálně. 

Já: A co s učitelema, jak to máš? 

On: Jo ti jsou dobrý. 

Já: Jo? Není tam někdo, kdo by tě štval? 

On: Ne vůbec nikdo. 

Já: A někdo, kdo by naopak byl moc fajn jako učitel? 

On: Jo, třídního. 

Já: Ten je podle tebe dobrej? 

On: Moc. 

Já: A jak se to pozná, že je dobrej? 

On: Tak třeb třeba ty poslední čtyry hodiny jsme se na ajině dívali jenom na simpsny. Celý čtyři 

hodiny. 

Já: A podle toho určuješ dobrýho učitele? 

On: Ano. A taky smysl pro humor má. 

Já: To je pro tebe důležitý, aby byl učitel vtipnej, aby měl smysl pro humor? 

On: No to dost. A taky nás toho aspoň něco někdy naučí. 

Já: Ještě nějakýho dobrýho učitele máte? 

On: Kostelecká potom ještě. 

Já: Jo, a proč je dobrá? 

On: Je vtipná a taky nás toho často spoustu naučí. 

Já: A s učitelema jsi jak celkově spokojenej? 

On: Jo, já myslím, že dobrý. 

Já: Jo a nějaký problémy s nima míváš? 

On: Ne nic jako úplně osobního, jakože by proti mně. Jako trochu ale s klukama zlobíme nebo 

někdy jsme trochu drzí a tak. Ale dost jako ze srandy. Žádnej problém jsem z toho snad nikdy 

neměl. 

Já: A když jsme se bavili o těch kamarádech, vyhovuje ti to tak, jak to tam máš? 

On: Jo vyhovuje dost. 

Já: Nenapadá tě něco, co bys třeba raději změnil? Na kamarádech, napadá mě ehm patřit do jiný 

party nebo mít víc kámošů, kámošit s někým jiným? 

On: Ne to ne, to vůbec mě nenapadá, co bych mohl změnit. 

Já: A nejlepší kámoš je teda ten ze školy? 

On: Jo ten Filip a pak taky ještě jeden z basketu. 
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Já: Hm a co je pro tebe důležitý, aby tvůj kamarád měl jako za vlastnosti? Aby jako mohl být tvůj 

nejlepší? 

On: No aby nic neříkal jako tajemství a tak, neskákal do řeči, a aby nepomlouval. 

Já: Tohle vyžaduješ od blízkých kamarádů? 

On: Hm jinak bych s nima asi jako nekámošil. 

Já: Jasný. A co ještě podnikáš kromě školy? 

On: Basket a plavání někdy, no a to je asi všechno. 

Já: Co máš raději, plavání nebo basket? 

On: Basket. 

Já: Jo, to už děláš dlouho? 

On: Jo to dělám, asi jako pátým rokem. 

Já: Máš pocit, že by ses v basketu mohl označit za dobrýho? Jako že ti to jde? 

On: Někdy jo. 

Já: Jo, a jak jsi na to přišel? To ti někdo řekl nebo dle tvýho vnitřního pocitu nebo jak? 

On: No, že to jako poznám trošku. Když dám třeba devatenáct bodů za zápas. 

Já: Jo a co to plavání? 

On: To je dobrý, to mám jenom takový cvičný. Do toho mě nutí mamka. 

Já: Proč tě do toho nutí? 

On: Abych se potom jako protáhnul, uvolnil svaly a tak. 

Já: Aha. A kromě sportu ještě něco podnikáš? 

On: Ne to už nic. Já dřív toho podnikal víc, teď už ne… 

Já: Takže něco jako hraní na hudební nástroj nebo něco jinýho to neděláš? 

On: No to jo, to mám, to hraju na kytaru. 

Já: A jak dlouho hraješ? 

On: Druhým rokem a mám to docela rád. 

Já: Jsi to úplně zamlčel, kdybych se přímo nezeptala… Tos na to zapomněl? 

On: Jo právě, no jako ono to pro mě není tak důležitý třeba jako basket. 

Já: A máš pocit, že ti to hraní na kytaru jde? 

On: Tak jak kdy. Jako někdy, ale ne moc často. 

Já: Měl bys chuť vyzkoušet něco novýho? 

On: Jo! 

Já: Hm a co by to bylo? 

On: No já nevím právě, cokoliv. 

Já: Aha… A nemusí to být ani sport. 

On: No já právě vím, o to je to horší.  

Já: Takže co bys rád vyzkoušel, kdybys měl tu možnost, kdyby v tom nebyla žádná zábrana? 

On: Tak už vím! Bungee jumping anebo třeba jako, že bych odjel třeba do toho severního Švédska. 

Já: Hm. A proč tě láká severní Švédsko zrovna? 

On: Zima, no takový pohodový. A pak Hawai by byl dobrej taky. 

Já: Dobře a teď se tě zeptám na tvý silný stránky, v čem myslíš, že jsi dobrej? 

On: Ve sportu. 

Já: Hm. Celkově? 

On: Jo. 

Já: No a jak jsi na to přišel? 
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On: Támhle jsem něco vyhrál. Málo… Nebo spíš hodně. 

Já: To vypadá, že spíš hodně než málo podle těch medajlí. Takže jsi to poznal z toho, že spíš jako 

vyhráváš a porážíš ostatní děti? 

On: Jo hlavně z toho no. Po republice jsem vyhrál ovov. 

Já: Cože? 

On: Ovov. To je jedna soutěž, kterou u nás děláme ve škole. 

Já: Skvělý. A co to je za soutěž? 

On: Odznak všestrannosti olympijských vítězů a tam je takhle Šebrle a tak. 

Já: Jo a to jsi vyhrál první místo? 

On: Jo ehm v republice a pak jsem vyhrál druhý. 

Já: To je super. Je to pro tebe důležitý, jestli vyhraješ? 

On: Ne, to není. Spíš mě baví to, že se nenudím. 

Já: A kromě sportu je ještě něco, v čem máš pocit, že jsi dobrej? 

On: Tak asi fyzika. 

Já: To ti jde? 

On: Jo to mě baví. A pak ještě asi jako děják. 

Já: Jak jsi na to přišel, že ti to jde? 

On: No jako mám z toho dobrý známky, že jo, tak to poznám.  

Já: Ještě něco tě napadá? Třeba i něco se vztahama, že vždycky pomůžeš druhým, slabším nebo 

něco takovýho? 

On: No třeba jako udržím tajemství. 

Já: Aha, to zní fajn. To ti někdo řekl, že to tak je nebo jak jsi na to přišel? 

On: No to jako kámoši mi často něco řeknou a to já bych nikdy jako neřekl. 

Já: Dobře, díky. A co myslíš, že ti naopak nejde? Že to jsou tvý slabý stránky? Ve škole jsi mluvil 

o ňákym tom příroďáku a  

On: Jo no a ájině. 

Já: A co z jiných okruhů něco? Co ti jako moc nejde, co není jako ten sport… 

On: Co mi nejde? Co by mi ještě nešlo? Tak už vím. Když jdu spát ve dvanáct, tak nemůžu usnout. 

Já: Aha. 

On: No já třeba pak jdu spát ve dvanáct a usnu třeba v půl druhý. 

Já: Aha to máš takhle vysledovaný? 

On: Jo to mám. 

Já: A pomáhá, když jdeš spát dřív? 

On: Jo to často jo. Tak dneska jsem zrovna teda šel spát až ve dvanáct, včera taky. Jinak chodím 

spát tak v půl desátý tak. Občas v jedenáct. 

Já: A ještě něco tě napadá? Kromě spaní a školy, co ti moc nejde? 

On: Mě už asi nic nenapadá. 

Já: Dobře, to je v pohodě. Takže něco jinýho, jak to máš s rodinou? 

On: Dobře. 

Já: Fajn a jak to u vás funguje? 

On: Tak u nás to funguje tak, že se se ségrou vyprudíme a pak mě štípne. Mám tady od ní modřinu, 

hele. 

Já: No jo pořádná… 

On: Já jí zas fláknul do zad a pak se oba dva naštvem a to je tak ňák tak všechno. 
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Já: Jo a celkově to máš se ségrou jak? 

On: No to my si jako rozumíme. 

Já: A kolik je ségře? 

On: No čtrnáct, takže jako sice je v pubertě, ale jinak fajn. 

Já: Jak jsi poznal, že je v pubertě? 

On: No naši to říkaj a taky jako hrozně přecitlivělá je, že jo. To s tím souvisí. 

Já: Teda… Hele a ty máš jenom jednu ségru? Jsi s tím tak spokojenej? 

On: No my jsme dobu chtěli ještě jedno, ale tam ne dole rodiče. 

Já: Aha takže to nakonec nevyšlo, ale ty bys chtěl? 

On: Teď už tolik ne, ale dřív jsme chtěli moc. 

Já: Jo… A jak si rozumíš s mamkou a taťkou? 

On: To taky funguje, pokud je nevyprudím. 

Já: Nevyprudíš? 

On: No jakože třeba odmlouvám, něco neuklidím nebo tak no. 

Já: Jo to znám. A celkově to funguje dobře? 

On: Jo. 

Já: Je tam něco, co bys rád v rodině změnil, něco co ti tam vadí, štve? 

On: Ne to asi jako ne, to mě nenapadá. 

Já: Dobře, a když tě něco trápí nebo jsi naštvanej, tak za kým z rodiny jdeš? 

On: Za kočkou. Ta někdy bejvá tady. 

Já: To je fajn. To ti pomáhá? 

On: Jo mě to často jako uklidní. 

Já: Hm… Ještě za někým? 

On: Záleží na koho jsem naštvanej. Když jsem na mamku, tak jdu za ségrou. Když na ségru, tak jdu 

sem do pokojku a to je všechno. 

Já: Jo takže za ségrou chodíš? 

On: Jo někdy jo. 

Já: A chápu to správně, že za rodičema moc ne? 

On: Jo za mamkou, když mě zase jako vyprudím se s taťkou. 

Já: Takže takhle na střídačku… 

On: No takhle no. 

Já: Jo a jak si rozumíš s tátou? 

On: No to je fakt dobrý. Dneska jsme šli bruslit na led. 

Já: Hm, takže děláte takový ty chlapský věci? 

On: Jo docela často. Včera jsme sledovali fotbal. 

Já: Fajn… A s kým rodiny máš pocit, že si rozumíš nejvíc? 

On: S taťkou. 

Já: Jasný. A kdybych se tě zeptala, jak moc spokojenej tady v rodině jsi? Zkusíš se mi vyznačit na 

škále od jedničky, jakože nejvíc spokojenej po pětku, jakože úplně nespokojenej. 

On: Dvojka tak. 

Já: Jo díky. Teď ti dám otázku, tak zkus na ni odpovědět. Kdo jsi? 

On: Jsem člověk… Vašek Strašák. 

Já: Jo skvělý. Co tě ještě napadne při otázce, kdo jsi? 

On: Dítě. Nic víc. 
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Já: A kdyby tě někdo neznal a chtěl si o tobě udělat představu, co bys mu o sobě pověděl? 

On: Čau, já jsem Vašek. No to je asi všechno. 

Já: A co myslíš, že by řekli ostatní, kdybych se jich na tebe zeptala? 

On: To nevím. 

Já: Kdybych se zeptala třeba kamarádů, rodičů nebo učitelů, povězte mi, jakej ten Vašek je? 

On: No kamarádi asi by řekli, no někdy je vtipnej, hraje dobře basket. No tak nic víc mě nenapadá. 

A co by řekli doma, tak to vůbec nevím. 

Já: Dobře, díky. A myslíš, že je něco, co je pro tebe typickýho? Že by někdo řekl, jo jo tohle, to je 

celej Vašek nebo něco podobnýho. 

On: Běhám jako furt. I v pokojku. Jsem pokaždý splavenej. 

Já: Aha… A je něco, co myslíš, že by o tobě ostatní řekli ehm a tobě by se to nelíbilo? 

On: Že mám dlouhý vlasy nebo že jsem malej, mi říkaj kluci. 

Já: Jo a ty si to nemyslíš? 

On: No úplně ne. Myslím, že na svůj věk jsem podle sebe docela vysokej. 

Já: Jo a na koho se obracíš, když máš nějakej problém? 

On: No asi na mamku, jak jsem říkal. 

Já: Na Filipa nebo ňákýho jinýho kamaráda to ne? 

On: To ne, spíš na tu mámu. 

Já: Dobře a mamka ti často pomůže nebo proč se na ni obracíš? 

On: Jo jako mamka, ta pomáhá no. 

Já: To je fajn. A kdyby sis mohl vybrat kohokoliv na světě, s kým bys nejradši trávil svůj čas? 

On: Tady s rodinou a tak. 

Já: Jo myslíš vyloženě vás čtyři, ségru, mamku, taťku a tebe? 

On: Jo takhle. 

Já: Fajn a o koho z lidí bys rozhodně nechtěl nikdy přijít? 

On: To by byla tady ségra. 

Já: Jo… Ještě někdo? 

On: Ne. Max mamka a taťka, jenom takhle. 

Já: A teď mi zkus odpovědět na otázku, jaký jsi? 

On: Mladý, plus mínus chytrý, někdy líný, výjimečně hyperaktivní, to je fakt výjimečně. 

Já: Hm, to je fajn odpověď… Jsi s tím spokojený, s těmi vlastnostmi? 

On: Jo. 

Já: Neměnil bys nic? 

On: Ne. 

Já: Kdyby se ti naskytla příležitost změnit cokoliv na sobě, na svým vzhledu, napadá tě něco? 

On: Ne vůbec ne. 

Já: Jo a jak jsi sám se sebou spokojený? Jednička nejvíc, úplná spokojenost, pětka úplná 

nespokojenost se sebou samým. Kam by ses umístil? 

On: Jednička, určitě. 

Já: Jo a přemýšlíš někdy nad budoucností, nad tím, co bude? 

On: Někdy. 

Já: Jo? A jak to vypadá? 

On: Blbě. 

Já: Jakto? 
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On: Nevím. 

Já: Máš teda pocit, že to bude horší než teď? 

On: To nemůžu vůbec vědět. To je ta otázka, kterou tam bloudím. 

Já: Jo, že tě zajímá, jaký to bude… 

On: Jo. 

Já: A máš konkrétnější představu, co bys rád dělal, jakou bys rád měl rodinu? 

On: No tuhle rodinu… A co bych dělal… No asi bych byl učitel jako rodiče. 

Já: Jo to bys byl rád podle jejich vzoru? 

On: Jo to asi jo. 

Já: To je pěkný. A co ten sport, počítáš s ním do budoucna? 

On: No to ještě moc nevím. Možná jako učitel na tělocvik bych asi byl. 

Já: Hm to jo. A když jsi mluvil o rodině, tak jsi mluvil o tutý. Přemýšlíš někdy i nad svojí rodinou, 

kterou si sám vybuduješ, až budeš dospělej? 

On: To nevím. 

Já: Nad tím nepřemýšlíš? 

On: Ne… Asi jako děti max dvě. 

Já: Max dvě, vždyť jste po rodičích chtěli ještě třetí miminko? 

On: Jo jenže to by byl brácha, ale… (smích) 

Já: Aha, takhle to máš. (smích) Jo a představ si, že bys měl čarovnou hůlku a mohl jsi ji použít na 

cokoliv ve svém životě a to změnit. Použil bys ji? 

On: Ehm ne. Ani ne. 

Já: Ne? 

On: Ne nepoužil. 

Já: A proč ne? 

On: No tak možná jako ňákej potůček tady aby tekl nebo něco takovýho. 

Já: Aha. A chápu to správně, že by to nebylo nic velkýho, co by nějak zásadně ovlivnilo tvůj život? 

On: Ne to ne, to určitě ne. 

Já: Tak jo, to je ode mě asi všechno. Pokud nechceš nic dodat? 

On: Ne to ne. 

Já: Nebo něco opravit, co jsi řekl jinak, než jsi chtěl nebo tak? 

On: Ehm to ne. 

Já: Tak dobře. A jak se teď cítíš? 

On: Dobrý, to je jasný. 

Já: Tak díky za rozhovor Vašku. 

On: Není zač vůbec. 

 


