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1. ÚVOD: DEFINOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 
 
Motto: „Lidé touží po nesmrtelnosti a přitom ani neví, jak strávit deštivé nedělní 
odpoledne“                     Susan Ertzová1 
 
Lidstvo se již celá staletí snaží porozumět fenoménu času a místa člověka v čase. Tomuto 
tématu již bylo zasvěceno mnoho zkoumání.  

 
V dnešní době je čas stále více skloňován jako prodejní artikl, protože rychlejší vyhrává, 
je úspěšnější, „čas jsou peníze“. Ten, kdo „nejde s časem“, důsledky pocítí. Trh práce, 
stejně jako každý jiný trh, je silně konkurenčním prostředím. Na to, aby byl uchazeč o 
práci úspěšný a pracovní místo, o které má zájem, získal, musí splnit hned několik 
faktorů: odpovídající vzdělání, požadovanou praxi, jazykové znalosti, věk, pohlaví, 
zdravotní stav, být ve správný čas na správném místě a neméně důležitou roli sehrává 
jeho osobnostní charakteristika, čili vztah k sobě a k okolnímu světu, cílevědomost, síla 
vůle, míra aktivity, flexibilita, zodpovědnost, odolnost vůči stresu a samozřejmě také 
schopnost dobře si plánovat čas a využívat ho smysluplně. Všechny tyto kvality se 
projevují v čase a jsou ovlivňovány časem. Protože tak, jak čas běží, člověk se vyvíjí, 
mění, jeho jednání a postoje jsou ovlivňovány zkušenostmi pozitivními i negativními.  

 
Mnoho lidí často nedokáže bez určitého časového tlaku podávat výkony. Potřebují být 
něčím hnáni. Časový rámec jim udává mantinely, ale i jistotu. Člověk, který se ocitne bez 
práce, získává náhle množství času, které předtím neměl. A toto neomezené množství 
času není kvalitativně srovnatelné s volným časem, tedy časem, který zbude po splnění 
pracovních povinností. Někteří lidé, kteří se ocitnou bez práce, využijí tento čas k tomu, 
na co jim při zaměstnání nezbýval čas, jiní mohou podlehnout nudě a pasivitě. 
  
Intencí této práce je nahlédnout, jak se daří „v boji“ s časem několika pražským 
nezaměstnaným ženám. Pokouším se o vytvoření vlastního pojetí časové struktury. 
Na jeho základě hodnotím a porovnávám tendence respondentek ke strukturování 
času ve snaze zachytit podobnosti a rozdíly. Sleduji, jak vypadá jejich obvyklý den; 
zda jsou schopny čas naplnit nějakými pravidelnými a smysluplnými aktivitami, 
kterými směřují ke konkrétním cílům; zda si čas nějakým způsobem plánují; s 
jakou intenzitou se věnují hledání práce; kolik času věnují sledování televize, 
koníčkům, společenským aktivitám a zda tento nárůst „volného“ času spojený s 
nezaměstnaností a nezaměstnanost samotnou mají spojenu spíše s pozitivními či 
negativními prožitky.  
 
Inspirována dosavadními výzkumy, které byly zaměřeny na časovou strukturu 
nezaměstnaných a vliv různých faktorů na ni, sestavuji soubor faktorů a sleduji 
jejich vliv na časovou strukturu respondentek. Jedná se o: lokalizaci kontroly (locus 
of control), zájmové a společenské aktivity, vizi budoucnosti, sebevědomí, prožívání 
nezaměstnanosti, finanční a sociální zázemí.  
  

                                                           
1 (in Zelinski, 2005, s. 40) 
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V této práci vycházím z dosavadních teorií a výzkumů, které v oblasti nezaměstnanosti 
byly publikovány. Jedná se o informace získané z odborné literatury, z českých a 
zahraničních odborných článků a z dat získaných z Českého statistického úřadu. Doplňuji 
je vlastním empirickým výzkumem, kterému předchozí prameny byly inspirací a udaly 
mu konkrétní směřování. 
 
V kapitole 2.1. zmiňuji vývoj v ČR po roce 1989, který se velmi zajímavým způsobem 
promítl zejména na trhu práce. Kapitola 2.2. pojednává o aktuální míře zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti v ČR a popisuje vývoj a tendence v této oblasti z různých hledisek, 
přičemž zohledňuje rozdíly v ženské a mužské části populace. V kapitole 2.3. vymezuji 
pojem nezaměstnanosti a nezaměstnaného dostupnými relevantními definicemi. V 
kapitole 2.4. při výčtu rizikových skupin nezaměstnaných akcentuji rizika a omezení na 
trhu práce, kterým jsou vystaveny ženy a osoby v určitém věku, což je v kontextu dané 
práce podstatné. V kapitole 2.5. charakterizuji význam práce pro člověka a v kapitole 2.6. 
důsledky její ztráty. V kapitole 2.7. upozorňuji na důležitost časové struktury pro 
člověka, doplňuji psychologickým pojetím času a podkapitolou 2.7.1., která je výběrem 
zajímavých úseků týkajících se času a časové struktury nezaměstnaných v marienthalské 
studii.  
 
Problematiku strukturování času nezaměstnaných sleduji z postojů a vnímání 
respondentek, čili řeším osobní dimenzi časové struktury a účelného využití času. Volím 
kvalitativní metodu zkoumání, která dovoluje hlubší sondu do subjektivního prožívání 
nezaměstnaných.  
 
Ačkoliv v teoretické části uvádím dosavadní výzkumy, které nastolují určité otázky a 
hypotézy, snažím se neomezovat se jimi a být otevřena jakýmkoliv závěrům, které je 
mohou potvrdit, případně vyvrátit či nastolit otázky nové. 
 
Zaměřuji se na ty nezaměstnané, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a mají zájem 
znovu nalézt zaměstnání. Do cílové skupiny mého zájmu nespadají Ti, kterým tato 
situace vyhovuje, pracovat nechtějí a nebo ti, kteří zcela záměrně a vědomě působí na 
poli „šedé ekonomiky“. Jelikož se mi podařilo při sběru dat získat převážnou většinu 
respondentů mezi ženami, omezila jsem výzkum pouze na ženy, které, shodou okolností, 
ve všech případech bydlely v Praze a hledaly práci v Praze. Z relevantních pramenů se 
také snažím doplnit v jednotlivých kapitolách informace týkající se žen a případného 
rozdílu mezi muži a ženami. 
 
Toto téma jsem si vybrala, mimo jiné, také proto, že několik let pracuji v oblasti 
personalistiky a jsem s touto problematikou konfrontována. Sama jsem v minulosti po 
nějakou delší dobu nezaměstnaná také byla a ještě mám v živé paměti své pocity a 
tendence. Při rešerši pro tuto práci jsem si v mnoha pramenech ověřila, že mé vlastní 
prožívání nezaměstnanosti se v mnohém blížilo zjištěním dosavadních studií. 
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2. NEZAMĚSTNANOST 
 
 

2.1. Vývoj v ČR po roce 1989  
 
Předrevoluční pracovní trh v Československu byl charakteristický extrémní rovností 
mezd za současné predominance demografických rysů (pohlaví, věk) nad osobnostními 
(dovednosti a pracovní zaměření). Vysoce vzdělaní a mladí lidé byli znevýhodňováni. 
Ačkoliv byl po revoluci 1989 očekáván nárůst nezaměstnanosti, došlo k zajímavému 
fenoménu - tzv. „zázraku nezaměstnanosti“, kdy byla v podstatě „uměle“ udržena její 
nízká míra. Tento stav setrval zhruba dalších 5 let a byl způsoben třemi navzájem 
provázanými vlivy: makroekonomickými trendy – zejména velmi specifickým průběhem 
privatizace, vládní politikou a přístupem lidí k těmto změnám. Pracovní síla se začala 
diferenciovat na základě vzdělání, osobních schopností, ochoty stěhovat se za prací a 
vlastnických práv v soukromém sektoru. Aktivní lidé těžili z otevřeného trhu práce a 
nově etablovaného „terciálního a kvartérního“ sektoru. Velké změny přinesl útlum 
zemědělského a průmyslového sektoru (masivní odchody do starobního důchodu a 
úbytek žen na trhu práce) a časté střídání práce u aktérů pracovního trhu. Ženy častěji 
přijímaly poloviční pracovní úvazky než muži (zejména z důvodu péče o děti). Co se týče 
obecných preferencí, lidé upřednostňovali dlouhodobé pracovní úvazky před změnou 
práce, dojíždění do zaměstnání před relokací, závislost na sociální podpoře či odchod do 
důchodu před prací v důchodovém věku či hledáním nové práce. Pouze malá část 
populace byla ochotna investovat do svého „lidského kapitálu“, mobility a flexibility. 
Rigidita pracovního trhu tak přetrvávala v důsledku myšlení a chování českých lidí (Flek,  
Večerník, 2004, s. 4-21).  
 
Zařazení do světového globalizačního procesu, nárůst používání vysoce sofistikovaných 
technologií, rostoucí tendence ke konzumnímu způsobu života a rozličné sociální a 
demografické změny postupně přinášely mnohem vyšší nároky na člověka než předtím. 
Dnes se stále více skloňuje pojem stress, workoholismus, time management, syndrom 
vyhoření. Prudce roste tlak na neustálé zvyšování výkonnosti.  
 
Dalším fenoménem, který se v ČR objevuje a kopíruje trendy moderních společností, je 
nabývání důležitosti práce oproti volnému času. Stává se zcela běžné, že mnoho lidí si 
zvyklo pracovat přesčas, často i o víkendech, v mnohých případech na úkor styků se 
svými blízkými a volnočasových aktivit. Tato nevyváženost může, podle mého názoru, u 
některých osob vést k útlumu či opuštění dosavadních koníčků a zálib s omezením na 
pasivní odpočinek a  ke ztrátě návyku využívat volný čas aktivně a smysluplně, což se 
odrazí právě v době nezaměstnanosti či v odchodu do důchodu.  
 
Různé terénní výzkumy ukázaly, že lidé reagují na ekonomické a sociální podmínky 
tržního hospodářství různým způsobem. Jedni se chopí příležitosti, vzdělávají se, 
vyhledávají šance. Druzí však podléhají nejistotě, depresi, nezájmu až neschopnosti měnit 
naučené stereotypy chování z období minulého režimu. Tato jejich pracovní pasivita 
spojená s kritikou změn tak často vede k defenzivní životní strategii, jak říká Buchtová 
(2002, s. 93-94). 
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2.2. Aktuální míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti V ČR 
 
Zde uvádím informace o současném stavu zaměstnanosti a nezaměstnanosti tak, jak je 
uveřejnil Český statistický úřad (http://www.czso.cz). 
 
Ve 3. čtvrtletí roku 2006 byl počet zaměstnaných nejvyšší od počátku roku 1999. 
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2006 zvýšila proti stejnému období roku 
2005 o 42,1 tisíce osob a dosáhla nejvyšší úrovně od roku 1999. Počet podnikatelů 
vzrostl o 30,0 tisíce. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO* se meziročně 
snížil o 39,7 tisíce osob a počet dlouhodobě nezaměstnaných o 17,0 tisíce osob. 
Obecná míra nezaměstnanosti meziročně klesla o 0,8 procentního bodu na 7,1 %, 
což byla nejnižší úroveň v posledních čtyřech letech.  
 
Zaměstnanost 
Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním dosáhl v průměru za 3. čtvrtletí 
celkem 4 839,3 tisíce, tj. o 42,1 tisíce více než ve 3. čtvrtletí roku 2005 a meziročně tak 
výrazně vzrostl o 0,9 %. Zaměstnanost se tak dostala na nejvyšší úroveň od roku 1999. 
Zvýšil se zejména počet pracujících absolventů vysokých škol o 30,5 tisíce, což souvisí s 
všeobecně rychlým růstem vzdělanosti populace. Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob 
s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,4.  
 
Nezaměstnanost 
Počet nezaměstnaných osob dosáhl 364,9 tisíce (z toho 200,5 tisíce žen), což je nejnižší 
úroveň za poslední čtyři roky. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v ženské složce 
populace (o 25,2 tisíce), a to zvláště v pětileté věkové skupině 25-29 let (o 6,7 tisíce). 
Převážná část všech nezaměstnaných (68,5 %) jsou osoby se středním vzděláním bez 
maturity a se základním vzděláním.  
 
Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle přesahuje polovinu všech nezaměstnaných 
(54,0 %). Mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce je ve skupině 
nezaměstnaných se základním vzděláním (70,7 % všech nezaměstnaných se základním 
vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to více 
než polovina všech nezaměstnaných (54,0 %). Méně se projevuje dlouhodobá 
nezaměstnanost ve skupině nezaměstnaných s maturitou (42,8 %) a ve skupině osob s 
vysokoškolským vzděláním (37,0 % všech nezaměstnaných vysokoškoláků).  
 
Obecná míra nezaměstnanosti podle ILO* (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla ve 
3. čtvrtletí 2006 podle výsledků výběrového šetření 7,1 %, což bylo čtyřleté minimum. 
                                                           
* Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné 
zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by 
byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU 
a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných 
podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce. Rozdíly mezi počtem 
nezaměstnaných podle mezinárodní definice a mezi počtem registrovaných uchazečů o zaměstnání jsou 
podrobněji vysvětleny v publikaci ČSÚ.  
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Obecná míra nezaměstnanosti v ČR je nižší než průměr za 25 členských zemí EU a klesla 
i pod úroveň průměru zemí EU 15. Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference 
mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti 
MPSV, ale tendence vývoje obou měr byla obdobná.  
 
Míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 3. čtvrtletí hodnoty 7,9 %, tj. o 0,9 
bodu méně než před rokem. Regionální míra nezaměstnanosti se pohybovala od 3,0 % v 
Praze a 4,5 % ve Středočeském kraji do 11,3 % v Moravskoslezském a 12,9 % v 
Ústeckém kraji. Nižší míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (3,0 %) a osoby s 
úplným středním vzděláním s maturitou (4,9 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává 
ve skupině osob se základním vzděláním (22,8 %) a nadprůměrná je i v početné skupině 
osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,5 %).  
 
Jak je zřejmé z předchozích statistických výstupů, ženy tvoří v současné době téměř 
tři čtvrtiny všech nezaměstnaných (200,5 tisíce žen z celkových 364,9 tisíce). 
Zároveň se však pokles nezaměstnanosti, jejíž míra je nejnižší za poslední 4 roky, 
projevil více v ženské složce populace (o 25,2 tisíce) a to zejména ve věkové skupině 
25-29 let (o 6,7 tisíce). 
 
 

2.3. Vymezení pojmu nezaměstnanosti 
 
„Nezaměstnanost“ vymezují různí autoři různým způsobem. Z nepřeberného množství 
pojetí a definic uvádím pouze definice pro tuto práci relevantní, tj. ty, které 
nezaměstnanost definují nejen z „oficiálního“ ekonomického pohledu, ale i z hlediska 
psychologického.  
 
Fuchs (in Buchtová, 2003, s. 65) uvádí ekonomickou definici nezaměstnaného, kde „se 
za nezaměstnané považují osoby produktivního věku, které splňují dvě podmínky:  
• nemají placené zaměstnání ani příjem ze sebezaměstnání, jsou dočasně uvolněny z 

práce a očekávají, že budou znovu zaměstnány; 
• aktivně hledají práci a jsou ochotny do práce nastoupit.“ 
 
Encyclopædia Britannica tuto definici v podobném znění doplňuje o to, že “za 
nezaměstnaného lze považovat pouze člověka, který je aktivní pracovní silou a hledá 
placenou práci” (www.britannica.com), což považuji za důležité zdůraznit. Ženy, 
případně i muži, se totiž mohou dobrovolně rozhodnout vykonávat práci v domácnosti, 
která placená není. Jedná se tedy o určitý životní styl, kde je předpokladem, že jsou tyto 
osoby finančně zabezpečovány rodinou či partnerem a za nezaměstnané se nepovažují. 
 
Hartl, Hartlová (2000, s. 357) nezaměstnanost definují jako „situaci, kdy ve společnosti 
existuje určitá skupina lidí, kteří by mohli pracovat a z větší části by i chtěli, ale nemohou 
v důsledku nedostatku pracovních příležitostí; z psychologického hlediska bývá prožívání 
této situace obtížné, zvláště u střednědobé n., kdy dochází k pocitům neužitečnosti, zmaru, 
ztráty smyslu života, smutku, objevují se příznaky depresí a neuróz, zvýšená konzumace 
alkoholu a jiných drog, vyšší počet sebevražedných pokusů i dokonaných sebevražd; 
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zatímco u krátkodobé n. trvá naděje na získání práce, u dlouhodobé je častá 
rezignovanost a přizpůsobení se novému stylu života, existují místa, kde n. postihuje již 
třetí generaci; společným znakem programu pomoci je udržet nezaměstnaného v 
aktivitě tím, že ráno v pravidelnou hodinu vstává a jeho den je zaplněn aktivitami vč. 
zájmových, sportovních aj.“. 
 
Z pohledu psychologického uvádí Schraggeová a Rošková (2003, s. 43) souhrn definic 
Hanische, jejichž společným znakem je odlišení ztráty práce jako události, která znamená 
nedobrovolný odchod z placeného zaměstnání, a stavem nezaměstnanosti, který se 
dostaví následně, dokud si osoba nenajde novou práci. Dále přispívají teorií Ezzyho 
(tamtéž), který hovoří o obdobích rozkladu a obdobích integrace, která vnímá jako 
kontinuum. Ztráta práce, která vede k nezaměstnanosti, je více fází rozkladu než fází 
integrace, zatímco návrat do zaměstnání je fází opětovné integrace. Fáze rozkladu ústí 
částečně do zhroucení strategií, které podporovaly konsistentní a pozitivní sebeobraz, což 
může vést k sníženému sebehodnocení.  
 
 

2.4. Rizikové skupiny nezaměstnaných 
 
Možnou ztrátou práce jsou víceméně ohroženi všichni. Působí však selektivně a postihuje 
především tzv. „rizikové“ skupiny.  
 
Buchtová (2002, s. 109-115) vnímá, že řada charakteristik (věk, zdravotní stav, vzdělání, 
pohlaví, příslušnost k etnické skupině) determinují uplatnitelnost na trhu práce a 
vyčleňují některé skupiny osob s větším rizikem ztráty práce a předurčují je pro 
dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto skupiny osob jsou vystaveny riziku opakované 
nezaměstnanosti a v mnoha případech nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu 
práce a na méně placených pracích s nejistou budoucností. Jedná se zejména o: 
 
• Mladé lidi do 30 let (čili čerstvé absolventy středních a vysokých škol, kteří se 

ucházejí o své první zaměstnání a čelí silné konkurenci z řad uchazečů s praxí. U 
jedinců této věkové skupiny navíc hrozí, jsou-li vystaveni dlouhodobé 
nezaměstnanosti, že nezískají správné pracovní návyky a smysl pro časový režim; 
dalším rizikem může být dlouhodobě nezaměstnaný rodič, blízký příbuzný nebo 
přítel, který je pro ně „špatným příkladem“. Výzkum Robertse, Duggana a Nobleho 
(in Buchtová, 2002, s. 111) ukázal, že vysoké procento mladých lidí bez práce 
upřednostňovalo nezaměstnanost před neuspokojivými pracovními místy. Hlavní 
problémy, které jmenovali, byla nuda a nedostatek peněz. 

• Ženy s malými dětmi a ženy vůbec (je totiž těžké skloubit mateřské a pracovní 
povinnosti a k dispozici je omezené množství pracovních míst se zkrácenou 
pracovní dobou, zaměstnavatelé většinou dávají přednost vícesměnným provozům, 
muži jsou tak preferováni pro větší mobilitu a nezatíženost starostmi o domácnost).  

• Zdravotně postižené občany. 
• Starší osoby (nejtíživěji, dle Buchtové, prožívají ztrátu zaměstnání lidé ve věku 41-

50 let). Navíc čím je člověk starší, tím pevnější jsou jeho návykové stereotypy, a tím 
se i pomaleji a obtížněji přizpůsobuje novým životním situacím (Buchtová, 2002, s. 



 12

112).  Výzkumy „důchodového konce“ na trhu práce ukázaly důležitost životních 
stylů propojujících zaměstnání a volno, jsou důležité pro adaptaci v důchodě, ale i 
tehdy, ztratí-li člověk v této fázi života práci, jak uvádí Buchtová (2002, s. 112) názor 
McGoldricka a Grossina.  

• Lidi s nízkým vzděláním. Jsou to zejména mladí obtížně vzdělavatelní lidé, často s 
malým zájmem o zaměstnání. Ale i lidé s deviantním chováním, sociálně 
nepřizpůsobiví, žijící na „okraji společnosti“. Ti se vyznačují pasivitou, apatií a 
častým deviantním chováním, což však souvisí s délkou nezaměstnanosti a s dalšími 
faktory sociálního prostředí (Buchtová, 2002, s. 114). 

• Romské etnikum. 
• Přicházející imigranty. 

 
Kotíková (in Mareš 2003, s. 128) uvádí podobné rozřazení jako Buchtová, doplňuje jej 
ještě o : 
• uchazeče společensky nepřizpůsobené, často měnící zaměstnání, se špatnou 

morálkou – tato kategorie se prolíná s výše uvedenou kategorií Buchtové (viz výše) 
lidí s nízkým vzděláním. Častá změna zaměstnání totiž indikuje určitou deviaci či 
nepřizpůsobivost v chování. 

• osoby bydlící v okrajových částech okresu s omezenou dopravní obslužností. 
 
 

2.5. Význam práce pro člověka 
 
Jak uvádí Buchtová (2002 s. 75), zaujímá práce v životě člověka nenahraditelné 
postavení. Je důležitým předpokladem jeho důstojné existence, kromě materiálního 
prospěchu mu současně dává pocit seberealizace a společenské užitečnosti, zařazení do 
řádu sociálních vztahů. Uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. 
Práce tedy, kromě výroby statků či vykonávání služeb, vytváří sociální pole 
strukturovaných kontaktů s možností vést rozhovory, potkávat jiné lidi a uzavírat 
přátelství. Jedinec tak zvládnutím svých pracovních úkolů může objektivizovat své 
schopnosti  a získat pocit odborné kompetence. Prostřednictvím práce ve skupině lidí se 
člověk hodnotí a srovnává s ostatními. V konkrétní práci, k níž jsou nezbytné znalosti, 
schopnosti a dovednosti, se rozvíjí lidská osobní identita. Z mentálněhygienického 
hlediska umožňuje pracovní úsilí odvod přebytečné duševní a tělesné energie. V kontextu 
životní dráhy člověka práce určuje začátek i konec ekonomické aktivity. Skrze práci 
zprostředkováváme dětem, které teprve vychováváme, platné hodnoty. Nabízíme jim 
možnost ztotožnění, nápodoby a osobního příkladu. 
 
Šmajs (in Buchtová, 2002, s. 11-12) podotýká, že ač je práce pro člověka časově náročná, 
namáhavá a vyčerpávající, zajišťuje mu osobnostní rozvoj, pocit uspokojení a životního 
smyslu; odpovídá hlubinné biologické potřebě člověka; přináší mu obživu, uznání 
společností, pocit elementární sebeúcty a do jisté míry udržuje i jeho fyzické a duševní 
zdraví. 
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Jahodová (in Buchtová 2002, s. 169) uvádí pět nejdůležitějších funkcí práce v lidském 
životě: 
1) časové členění nebo strukturování průběhu dne; 
2) zkušenost, že dělba práce a kooperace jsou v naší společnosti nutné, neboť jsou úkoly, 

které jedinec nemůže zvládnout sám; stává se proto součástí většího kolektivu; 
3) obohacují se sociální zkušenosti, rozšiřuje se lidský horizont; 
4) definuje se status a identita člověka v naší společnosti především skrze práci; 
5) práce poskytuje pravidelnou aktivitu. 
 
 

2.6. Důsledky ztráty práce pro člověka 
 
Ztráta práce se řadí mezi zátěžové a stresové životní události. Buchtová (2002, s. 76) říká, 
že „náhlá, neočekávaná ztráta práce je v naší kultuře velkým zásahem do života lidí, je 
dokonce traumatizujícím existenciálním zážitkem“, přestože nezaměstnaný pobírá 
finanční podporu a odpadají mu zatěžující faktory práce, získá více volného času, nové 
šance pro soužití s partnerem, členy rodiny a přáteli i naděje na nový začátek pracovní 
kariéry. 
 
Skutečnou hodnotu práce člověk obvykle poznává až v momentě, když ji ztratí. 
Nedobrovolná ztráta zaměstnání přináší průkazné negativní sociální, psychologické i 
zdravotní důsledky. Člověk ztratí nejen práci, ale i pravidelný měsíční příjem, což vede k 
vzrůstajícímu pocitu osobní i finanční nejistoty, dojde k porušení obvyklého časového 
rozvržení pracovního dne, ztrácí se možnost získávání a udržování pracovních návyků a 
dovedností (Buchtová, 2002, s. 76).  
 
Ztráta práce může v některých případech daného jedince deprivovat daleko více než jiné 
zátěžové životní události jako např. rozvod či rozchod manželů, jak ukázal výzkum 
Oswalda (1994, s. 9).  
 
Kotíková (in Mareš, 2003, s.131) uvádí následující negativní jevy, které vztahuje zejména 
k absolventům, ale jsou aplikovatelné na všechny nezaměstnané:  
• Ztráta pracovních návyků a výrazně snížená motivace pracovat. 
• Vzrůstající apatie a ztráta sebedůvěry včetně poklesu aktivity při samostatném 

vyhledávání pracovních příležitostí. 
• Snížení uplatnitelnosti na dynamicky se měnícím trhu práce ztrátou odborných a 

teoretických znalostí a dovedností získaných studiem. 
• Nebezpečný vzor pro ostatní vrstevníky. 
• Působení v šedé ekonomice. 
 
Já se domnívám, že ztráta práce může některým jedincům, pokud délka nezaměstnanosti 
nepřekročí určitou mez, přinést i něco pozitivního – možnost zastavení se v dnešní 
uspěchané době, odpočinek od každodenního stresu, zhodnocení dosavadního způsobu 
života, nový náhled na životní hodnoty a priority. Člověk tak může tento čas věnovat 
sobě a svým niterným potřebám, jelikož při plném pracovním nasazení na sebe a své 
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potřeby mnozí často zapomínají a obtížně se jim daří skloubit pracovní a osobní život tak, 
aby byl vyvážený (viz výsledky empirické části).  
 
 

2.7. Čas, kvalita času, volný čas 
 
Problematiku času, na kterou se ve své práci zaměřuji, nejlépe vystihuje definice, kterou 
uvádí Sillamy (2001, s. 34): 
 
„ Čas, doba znamená posloupnost událostí. Pojem času je psychologická konstrukce 
člověka, která mu umožňuje přizpůsobovat se změnám prostředí. Je založen na faktorech 
senzomotorických a sociálních. Existuje čas objektivní, socializovaný, měřitelný (hodinky, 
kalendář), čas biologický, který se mění pod vlivem takových faktorů jako je teplota, 
intoxikace drogou apod., a čas subjektivní, různý podle jedinců a podle jejich osobních 
zájmů v dané chvíli: jsme-li v intenzivní, obtížné nebo vzrušující činnosti, množství dojmů 
způsobuje, že se nám čas zdá krátký, zůstáváme-li naopak v nečinnosti, zdá se nám být 
nekonečný. Retrospektivně však bohatství dojmů v průběhu určitého období života 
způsobí, že se nám toto období bude zdát dlouhé. Vnímání a hodnocení času závisí na 
kultuře. V naší společnosti se zdá velmi cenný („nesmíme ztrácet čas“), protože je 
lineárně organizován; jsme zaměřeni k určitému cíli, tímto cílem jsme spoutáni a snášíme 
špatně, jsme-li ve své činnosti vyrušeni. Existují však kulturní skupiny, které tuto časovou 
strukturu neznají: například dospělý domorodec na ostrově Bali žije pro přítomnou 
chvíli; neočekává nic a snáší neomezeně vyrušování ze své činnosti; život je pro něho jen 
nekonečná přítomnost, která k ničemu nesměřuje…“ 
 
Dále určitými výseky definic času Hartla, Hartlové (1993, s. 29-30) doplňuji definici 
Sillamyho: 
 
“… cit pro čas není vrozený, během života a činnosti se rozvíjí a mění jeho hodnocení; 
tentýž časový interval se jeví různě nestejně starým jedincům (dítěti, dospělému, starci); a 
také v různé situaci (bolestné, svízelné, radostné).“ 
 
„… schopnost umisťovat a řadit události ve správném časovém sledu začíná ve věku 8 let, 
časový odhad se dále zlepšuje s věkem; pro starší lidi čas ubíhá subjektivně rychleji a 
tento sklon s věkem roste a staří lidé odhadují tytéž časové úseky jako kratší než mladí; 
ženy se projevují jako méně přesné a méně stabilní, spíše nadsazují v odhadech času 
než muži; také aktuální nízká motivace způsobuje nadceňování času, zatímco vysoká 
způsobuje spontánní podceňování; při vyšší aktivační úrovni organismu čas ubíhá 
rychleji; tyto závislosti se však zcela obrací ve vzpomínkách; vnitřní hodiny jsou 
spojovány s funkcí subkortikálních center závislých na vztazích mezi excitačními a 
útlumovými procesy nervového systému; vnímání času je mimo jiné spojováno i s denními 
změnami tělesné teploty.“ 
 
„ Čas sociální, v širším pojetí je určován spol. a kult. událostmi, proto rozdílný v jednotl. 
kulturách; úžeji je definován změnami v interpersonálních, skupinových a spol. 
procesech; přechod z individuálního ke skupinovému řešení úkolu znamená přechod i do 
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jiného času; též různé sociokulturní systémy vyvolávají interiorizaci (viz) různé časové 
ekonomie.“ 
 
Zelinski (2003, s. 11) definuje volný čas jako „čas, který nám zbude poté, co jsme zařídili 
všechny životně důležité záležitosti“. 
 
Zatímco v pracovním životě slouží volný čas zejména k odpočinku po námaze 
pracovního dne a k nabrání sil pro další pracovní nasazení, v období ztráty práce se 
mění rozsah i smysl osobních aktivit ve volném čase. Ztráta zaměstnání přináší značný 
přírůstek volného času. Čím smysluplněji se danému jedinci daří volný čas 
strukturovat a využívat, tím menší psychické zátěži je během nezaměstnanosti vystaven, 
jak uvádí Warr a Payne (in Buchtová, 2002, s. 102) a tím udržitelnější je nadějná životní 
perspektiva, dodává Buchtová (2002, s. 102).  
 
Přírůstek volného času ale neznamená vždy přírůstek času volna, nýbrž přírůstek 
času, který se slovy Jahodové (in Buchtová, 2002, s. 102) rozpíná jako „tuhá hmota“ a 
ubíjí únavou a čekáním. Stanou-li se lidé ztrátou práce méně aktivními, ať už vlivem 
nižších finančních možností, nedostatečných osobních schopností či absencí sociálních 
vztahů, jsou důsledky nezaměstnanosti obzvlášť tíživé (Fryer, Payne, Hepworth, 
Pelzmann in Buchtová, 2002, s. 102-103). 
 
 
2.7.1. Marienthal 
 
Do prvních výzkumů v oblasti nezaměstnanosti se vědci začali pouštět již ve 30. letech 
20. století. Jednou z nejčastěji citovaných a svým rozsahem velmi významnou byla 
výzkumná práce týmu Jahodová, Lazarsfeld a Zeisel nazvaná „Marienthal“, jejíž 
výsledky byly publikovány v roce 1933. Jednalo se o dlouhodobý terénní výzkum v obci 
Marienthal, kde bylo 365 ze 478 rodin postiženo nezaměstnaností po uzavření místní 
textilní továrny.  
 
Tato studie mimo jiné prokázala, že nezaměstnanost vedla ke „snížení aktivity, 
narušenému vnímání času a ustavičnému upadání do apatie, projevujícímu se v různých 
stádiích a postojích“ (Buchtová, 2002, s. 78). 
 
Kapitolu o Marienthalu (Buchtová, 2002, s. 175-201) jsem zařadila do své práce hlavně 
proto, že tento výzkum zaznamenával, mimo jiné, též časové přehledy dne a aktivitu 
respondentů v kontextu finančních podmínek a poskytl pro naši práci hodnotné 
výstupy.  
 
Zajímavě se zde například projevil kontrast mezi dnem výplaty podpory v 
nezaměstnanosti a těmi ostatními a pečlivost, s jakou hospodyně přistupovaly k plánování 
rodinného rozpočtu.“Den, kdy je vyplácena čtrnáctidenní podpora v nezaměstnanosti, je 
nejdůležitějším dnem v životě vesnice. Celý její ekonomický život se pohybuje v tomto 
čtrnáctidenním cyklu. Tento den jsou v co nejvyšší možné míře spláceny dluhy a 
nakupovány nejnutnější potraviny, jako je mouka, brambory a sádlo. Tento den také 
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mívají v rodinách lepší jídlo než obvykle, a děti, které tento cyklus ve své stravě pociťují 
velmi výrazně, se na den výplaty podpory těší jako na svátky.“ Před koncem tohoto 
čtrnáctidenního období si děti postupně nosí do školy stále chudší svačiny. Neděle a 
svátky tak ztratily na významu, rytmus života obce diktovaly dny, kdy byla jednou za 14 
dní vyplácena podpora v nezaměstnanosti. 
 
Dobu před zavřením továrny a počátkem nezaměstnanosti respondenti hodnotili v 
porovnání se současností  pozitivně jako „báječnou“. „Tenkrát to tady v Marienthalu 
žilo. Teď jako by to tu vymřelo.“ Kdysi udržované parky, kde dříve obyvatelé posedávali, 
byly zanedbané, zely prázdnotou, trávníky byly zničené, přestože měli všichni dostatek 
volného času. Jesle se zavřely. Došlo k úpadku kulturní úrovně. Ochotníci v divadle 
ztratili chuť hrát, nejlepší z herců s divadlem skončili úplně. Lidé o divadlo, i při větším 
množství volného času, ztratili zájem. Ačkoliv půjčovné v knihovně bylo zrušeno, zájem 
o čtení radikálně poklesl. Respondenti to komentovali slovy: „V ětšinu času trávím doma. 
I když nechodím do práce, skoro vůbec nečtu. Člověk už na to nemá náladu. Dříve jsem 
četla hodně, znala jsem v knihovně skoro všechny knihy. Teď čtu méně. Bůh ví, že dnes 
máme jiné starosti.“ Atd… 
 
Marienthalští dělníci po ztrátě práce a kontaktu s okolním světem ztratili k využívání 
svého volného času materiální i morální pohnutky. Když se nenacházeli pod tlakem, 
nepouštěli se do žádné nové činnosti a jejich dříve spořádaná existence se pomalu stala 
neuspořádanou a prázdnou. Postávali na ulicích o samotě či v malých skupinkách, vedli 
nezávazný rozhovor, zapomněli, co je spěch.  
 
Při sledování dění na ulici se například ukázalo, že vyšší tempo chůze měly ženy. Ty také 
byly oproti mužům celkově aktivnější (v péči o domácnost, vaření, spravování oděvů, 
také se více zúčastňovali různých společenských akcí). Pro muže ztratilo dělení dne na 
hodiny jakýkoliv smysl. Ze 100 mužů jich 88 nenosilo hodinky a pouze jedna třetina z 
nich vůbec nějaké vlastnila. Jedinými rozlišitelnými časovými body každého dne pro ně 
zůstalo ranní vstávání, oběd a ulehnutí k večernímu spánku. Mezitím čas ubíhal v 
nečinnosti. Denní přehledy činností ukázaly ztrátu vnímání času. Jeden z mužů např. 
uvedl: „7-8 hodin – buzení dětí, aby nezmeškaly školu“; „ 15-16 hodin – zajdu si do 
obchodu“ (tento obchod byl 3 minuty pěšky od domu). U všech nezaměstnaných to bylo 
stejné – při vyplňování denních časových přehledů si byli schopni vzpomenout jen na pár 
událostí z celého dne. Ženy trávily dny prací. M ěly reálnější vnímání času. Naprosto 
rozdílné vnímání času u nezaměstnaného muže a jeho ženy vedlo k příležitostným 
domácím neshodám (např. manžel nikdy nepřišel k obědu včas, i když předtím byl přesný 
jako hodinky). 
 
Co se týče rozdílu ve vnímání času, výsledky tohoto výzkumu jsou v rozporu s definicí 
Hartla, Hartlové (viz výše s. 14-15), kteří přisoudili reálnější vnímání času mužům oproti 
ženám. 
 
Zajímavé je zmínit typologii, dle které výzkumníci rodiny rozdělili, jelikož určitým 
způsobem nastiňuje  i jejich postoj k času:  
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1) Rezignované – lhostejné přežívání ze dne na den bez naděje do budoucna, přesto se 
však snaží pečlivě udržovat domácnost, starají se o děti a domnívají se, že se jim daří 
relativně dobře. Tento typ rodiny převládal. 

2) Nezlomené – činorodější, s udržovanou domácností, mají více optimismu a energie. 
3a) Zlomené – vyznačují se neudržovanou domácností či/a duševním zoufalstvím. 
3b) Zoufalé – po hmotné stránce se příliš neliší od rezignovaných či zlomených rodin, ale 
rozdíl spočívá ve vnímání reality – sice udržují domácnost a své děti v pořádku, ale jsou 
plni zoufalství a beznaděje, pocitu, že nemá smysl se o nic snažit, nevyvíjí žádné úsilí pro 
nalezení práce či jakékoliv zlepšení situace. Stále srovnávají se „starými dobrými časy“. 
4)  Apatické – zanedbaná péče o domácnost, o děti, duševně zde nepřevládá zoufalství, 
ale lhostejnost. Nemají žádné plány do budoucna, žádnou naději. Spadá sem většina 
alkoholiků. Rodinný život je v rozkladu, průvodními jevy jsou hádky, žebrání a krádeže. 
 
 

3. Faktory vlivu na časovou strukturu 
 
V této kapitole uvádím závěry výzkumů, které se týkaly nezaměstnanosti a pokouším se 
akcentovat zejména vazbu různých faktorů s časovou strukturou nezaměstnaných. Autoři 
většinou zkoumali vliv jednoho či několika málo faktorů. Já jsem se těmito výzkumy 
nechala inspirovat k sestavení vlastního komplexnějšího souboru faktorů (viz empirická 
část práce), jejichž vliv na časovou strukturu se pokusím vlastním výzkumem zmapovat.    
 
Schraggeová, Rošková (2003, s. 43) uvádějí první teoretickou koncepci nezaměstnanosti 
autorky Jahodové, která vychází z rozlišení koncepce manifestní a latentní funkce 
práce. Manifestní funkci představuje práce jako zdroj finančních prostředků. Ale kromě 
ekonomických důsledků přináší nezaměstnanost postupné zhoršování zdravotního stavu, 
snížení sebevědomí, ztrátu smyslu života, rozpad časové struktury dne, omezení 
společenských kontaktů a v neposlední řadě i konflikty v rodinném životě – jde tedy o 
ztrátu tzv. latentní funkce práce. Jahodová zdůrazňuje jako hlavní stresogenní faktor v 
nezaměstnanosti ztrátu latentních funkcí práce, manifestní funkci považuje za méně 
důležitou.  
 
Ve své práci se zaměřuji na posouzení latentních i manifestních faktorů. Uvádím ty, u 
kterých byl vliv na časovou strukturu nezaměstnaných v dosavadních výzkumech 
prokázán či s její kvalitou úzce souvisí.  
 
 
3.1. Lokalizace kontroly (locus of control) 

 
Lokalizace kontroly je jedním z faktorů, které budu u respondentek sledovat. Autorem 
první koncepce a škály ke zjišťování lokalizace kontroly, kterou ve svém výzkumu 
používám (viz příloha č. 2), je americký psycholog Julian Rotter. Vychází z behaviorismu 
a je jedním z představitelů teorií sociálního chování. Zdůrazňuje především úlohu 
vnitřních kognitivních procesů a subjektivních zážitků. Dle jeho názoru ovlivňují lidské 
chování různé druhy posílení, ale povahu a rozsah jejich vlivu zprostředkovávají vnitřní 
kognitivní faktory, k nimž patří subjektivní očekávání důsledků určitého chování a 
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relativní hodnota zpevnění v různých situacích. Tyto vnitřní faktory pak výrazně 
modifikují účinek různých vnějších okolností. 
 
Rotter popsal dva typy lidí, kteří se výrazně liší subjektivním přesvědčením o možnosti 
ovládat zdroje posílení. Lidé s vnitřním místem řízení či vnit řní lokalizací kontroly 
(internal locus of control) se domnívají, že odměny, které získávají, závisí na jejich 
vlastním chování. Pociťují jistotu, že „mají svůj život ve svých rukou“ a v souladu s tím 
se chovají. Lidé s vnějším místem řízení (external locus of control) jsou přesvědčeni, 
že jejich schopnosti a chování nijak zvlášť neovlivňuje to, jakých posílení se jim dostane. 
V důsledku toho se ani nepokoušejí svou životní situaci zlepšit.  
 
Výzkum Šolcové a Kebzy (2005, s. 6) prokázal, že lokalizace kontroly souvisí s kvalitou 
zdravotního stavu a že se u lokalizace kontroly a zdraví uplatňuje vzdělání jako prediktor. 
Dále ukázal, podobně jako jiné studie, že prožitek osobní pohody u reprezentativního 
souboru české dospělé populace není determinován pohlavím ani věkem. Vazba na 
lokalizaci kontroly a sebeuplatnění odpovídá zjištěním ostatních autorů, že šťastní lidé 
mají pozitivní vztah k vlastní osobě, vysokou míru sebeúcty a sebepřijetí, vysokou míru 
sebeuplatnění a předsvědčení, že úspěchů dosáhli vlastním přičiněním (Myers, Diener, 
Ryff, Singer in Šolcová, Kebza, 2005, s. 6), což sehraje rozhodující roli právě u 
nezaměstnaných. 
 
 
3.2. Osobnostní predispozice 
 
Velmi záleží na obranných reakcích, které si jedinec po ztrátě zaměstnání vytvoří. Je 
zde stále přítomný strach z budoucnosti, neustálá ničivá sebeanalýza a úzkostné stavy. 
Tento stav mnoho lidí může vnímat jako ponižující a obrátit se proti sobě samým a celé 
společnosti. Nezaměstnaní i jejich rodiny se zvýšenou měrou soustřeďují na minulost 
a současnost, ale budoucnost nedovedou uchopit. Pokud ano, tak často zmateně. 
Pasivní chování ve volném čase roste s délkou nezaměstnanosti. Lidé silně orientovaní 
na svět práce přicházejí spolu s její ztrátou o pocit „pevné půdy pod nohama“ a život pro 
ně přestává mít smysl. Naproti tomu ti, kteří si v životě staví odvážné plány a cíle (dle 
Vygotského tzv. „perspektivní zónu jedince“) a usilují o jejich naplnění, dosahují v životě 
mnohem dříve nové rovnováhy (Buchtová, 2002, s. 94-96).  
 
Konstruktivní adaptivní strategii zaujímají obyčejně lidé s určitou osobnostní 
predispozicí. Zdá se také, že lépe se vyrovnávají se ztrátou práci ti, kteří hledají příčinu u 
sebe a ne ve vnějších faktorech. Nepodléhají tolik panice, jsou aktivnější při hledání 
práce, vidí svou situaci konkrétněji, méně trpí psychosomatickými obtížemi, jsou méně 
podrážděni a stresováni než rezignovaní jedinci. Ztrátu zaměstnání také lépe zvládají ti, 
kteří v ní vidí spíše novou osobní šanci a příležitost měnit své životní podmínky vlastní 
aktivitou . Jejich konstruktivní adaptivní strategie zahrnuje plánování soukromého 
podnikání, zvyšování kvalifikace, hledání nového zaměstnání, rozvíjení nových zájmů a 
aktivit mimo pracovní trh , rozšiřování sítě sociálních vztahů (Buchtová, 2002, s. 99-
100). 
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3.3. Mentální zdraví 
 
Podstatná je vnitřní odolnost člověka; sociální zázemí a míra případného postižení 
jednotlivých složek psychického života. Někteří lidé mají pravděpodobně větší 
dispozici k tomu, aby ztráta zaměstnání postihla jejich psychickou rovnováhu, jak uvádí 
Buchtová (2002, s. 94-95) a doplňuje zjištěním Whiteho (tamtéž), že psychické potíže 
byly častější u lidí, kteří měly nesnáze psychického rázu ještě před ztrátou zaměstnání. 
 
Případná deprese z nezaměstnanosti je tím hlubší, čím více se jedinec cítí osobně vinen za 
svoji nezaměstnanost, čím méně může ovlivnit svoji situaci a cítí se bezmocný, čím 
menší vyhlídky na novou práci má, čím méně si dokáže vytvořit realistickou představu 
budoucnosti (individuální iniciativity, rekvalifikace, kolektivní koordinované akce aj.), 
čím je horší finanční situace, čím má méně osobních zkušeností s ovlivňováním svých 
záležitostí a podobných situací, čím má menší podporu v rodinném a nejbližším 
sociálním zázemí (Buchtová, 2002, s. 142). 
 
Neúspěšné pokusy sehnat práci vedou k apatii a vyvolávají negativní pocity. Střídání 
naděje a zklamání na trhu práce přispívá k emocionální labilitě a způsobuje deprese 
zejména u lidí bez perspektivy, jak říká Bollová (in Mareš 2002 s. 149). 
 
Wanberg, Griffiths a Gavin (1997, s. 75-89) zkoumali vztah mezi časovou strukturou u 
zaměstnaných a u nezaměstnaných. Jejich výzkum částečně podpořil hypotézu, že 
nezaměstnaní budou mít nižší míru časové struktury než zaměstnaní a návrat 
nezaměstnaných do zaměstnání povede ke zlepšení jejich časové struktury. Navíc se jim, 
v rámci longitudálního výzkumu, podařilo prokázat vztah mezi úbytkem časové 
struktury a zhoršením mentálního zdraví u nezaměstnaných (konkrétně problémy se 
strukturováním času, které se objevily u respondentů 2 měsíce po ztrátě zaměstnání a 
vedly ke zhoršení mentálního zdraví, které bylo hodnoceno o 3 měsíce později). Zjištění 
těchto autorů se liší od závěrů Brennera a Bartella (in Wanberg, Griffiths, Gavin, 1997, s. 
78), kteří tvrdí, že vztah mezi časovou strukturou a mentálním zdravím během 
nezaměstnanosti je spíše reciproční, čili ovliv ňují se vzájemně. 
 
Killpatrick a Trew (in Wanberg, Griffiths, Gavin, 1997, s. 76) vytvořili  na základě 
časové struktury typologii nezaměstnaných a rozřadili je na: aktivní, společenské, 
domácké a pasivní. Aktivní věnují velké množství času aktivně volnočasovým a 
pracovním aktivitám. Sociální tráví mnoho času s přáteli mimo svou rodinu. Domáčtí a 
pasivní tráví většinu času doma a mají nižší míru časové struktury a horší mentální 
zdraví než první dvě skupiny.  
  
Schraggeová, Rošková (2003, s. 44) upozorňují, na základě výzkumů Halvorsena, 
Bruchella a Wangerga, že ztráta práce není vždy spojena s depresí, apatií a zhoršením 
zdraví a že opětovný nástup do zaměstnání nevede automaticky k odstranění distresu. 
Zaměstnání, ve kterém jedinec pociťuje nejistotu a nejasnou budoucnost, je totiž stejně 
stresující jako nezaměstnanost.  
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S nezaměstnaností je také jistou měrou spojen výskyt sociálně patologických jevů – 
zvýšená konzumace alkoholu, nikotinu a drog; vyšší nemocnost a rostoucí potřeba léků; 
vyšší výskyt sebevražedných pokusů. S dlouhodobou nezaměstnaností se pojí i zvýšená 
míra kriminality a násilí, rasových a meziskupinových konfliktů, krizí v rodině a v 
sociálních institucích, ztráta úcty k politickým stranám a autoritám. Může vést k zařazení 
se do třídy “deklasovaných” – čili lidí, kteří žijí mimo pracovní trh a jsou trvale závislí na 
systému podpor (Buchtová, 2002, s. 115-116). 
 
 
3.4. Opakované selhání 
 
Neúspěšné pokusy získat práci vedou k apatii a vyvolávají negativní pocity. Střídání 
naděje a zklamání na trhu práce přispívá k emocionální labilitě a způsobuje deprese 
zejména u lidí bez perspektivy (Bollová in Mareš, 2002 s. 149). Beznaděj se v průběhu 
času utužuje a následně ochromuje cílevědomé aktivity vedoucí k návratu do 
pracovního procesu. Zkušenost se ztrátou práce ale neprobíhá u všech nezaměstnaných 
stejně. Srozumitelné se reakce postižených stávají až na pozadí jejich individuálních 
zvláštností (Mareš, 2002, s. 150). Buchtová (in Sirovátka, Mareš, 2003, s. 154) dodává, 
že opakovaný neúspěch při hledání práce má negativní důsledky pro osobní život, rodinu 
a zdraví.  
 
Schraggeová, Rošková (2003, s. 45) zmiňují Seligmanovu teorii naučené bezmocnosti. 
Opakované nekontrolovatelné situace selhání a neúspěchu vedou jedince přesvědčení o 
tom, že v budoucnosti opět neuspěje. Důsledkem je behaviorální, motivační a 
emocionální deficit podporující přesvědčení o vlastní bezmocnosti predikovat a zvládat 
situace v budoucnosti. Takoví lidé jsou poté u přijímacího řízení o zaměstnání stále 
nejistější, méně a  méně sebevědomí, opakované selhání u nich může vést až k určité 
fóbii z hledání práce a nového zaměstnání. 
 
 
3.5. Kvalifikace 
 
Kvalifikace je také důležitým kritériem úspěchu, protože nekvalifikovaní lidé snadněji 
přijdou o práci a obtížně ji znovu nacházejí (Buchtová, 2002, s. 101).  
 
Pro Mirowského a Rosse (in Šolcová, Kebza, 2005, s. 6-7) je vzdělání lidským kapitálem, 
díky němuž člověk získává důvěru ve vlastní schopnosti, schopnost rozhodovat o svém 
životě a nést za něj odpovědnost. Vzdělání hraje významnou roli ve vývoji osobnostních 
zdrojů, vypracování návyků, dovedností a schopností, které člověku umožňují žít 
kvalitnější život. Má také vliv na životní příležitosti jedince. Budeme-li chápat vzdělání 
jako naučenou efektivnost, pak lze předpokládat, že vzdělaní lidé jsou lépe vybaveni pro 
zvládání problémů a dá se u nich předpokládat vyšší míra osobní pohody.  
 
Sirovátka a Mareš (2003, s. 175) také zdůrazňují, že dopad nezaměstnanosti závisí na 
kvalitě lidského a kulturního kapitálu, který ovlivňuje dlouhodobě získávané zdroje, 
příjmy v zaměstnanosti i v nezaměstnanosti a stejně tak možnosti nezaměstnaných získat 
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znovu zaměstnání a udržet si je po delší dobu. Jeden z jejich výzkumů (2004, s. 58)  
přinesl zajímavý výsledek: univerzitně vzdělaní rodiče shodně uváděli nulovou 
nezaměstnanost svých dětí. 
 
Data z Oswaldova výzkumu (1994, s. 8-9) ukázala, že vyšší míra stresu a nižší míra 
osobní pohody v nezaměstnanosti se vyskytovala spíše u žen než mužů, u osob ve věku 
okolo 30-ti let a u osob vyšším vzděláním. Oswald vyšší míru stresu u vzdělanějších osob 
vysvětluje tím, že se zřejmě pojí se ztrátou předchozích vyšších příjmů a také tím, že jsou 
ctižádostivější a svou současnou situaci vnímají hůře v porovnání s minulostí. 
 
 
3.6. Smysluplné aktivity 
 
Smysluplné osobní aktivity ve volném čase nabývají na významu právě v době ztráty 
práce. Čím smysluplněji je nezaměstnaný schopen čas naplnit, tím menší psychické 
zátěži je vystaven (Buchtová, 2002, s. 102).  
 
Feather a Bond (1983, s. 241) porovnávali schopnost strukturovat čas a jeho naplnění 
smysluplnými aktivitami  mezi zaměstnanými a nezaměstnanými absolventy vysokých 
škol. U vzorku nezaměstnaných absolventů zjistili nižší míru organizace času a jeho 
smysluplného využití než u vzorku zaměstnaných absolventů. U obou vzorků jedinci s 
lepší časovou strukturou vykázali vyšší míru sebevědomí a naopak u jedinců s horší 
časovou strukturou se ve větší míře vyskytovaly depresivní symptomy spolu s nižším 
sebevědomím. Výsledky u vzorku nezaměstnaných respondentů naznačily nižší 
angažovanost, cílevědomost, smysluplnost a méně organizovanosti a rutiny. 
 
Vodanovich a Watt (1999, s. 143-149) se zaměřili na výzkum časové struktury a 
tendence k nudě na vzorku irských a amerických vysokoškolských studentů. Zjistili, že s 
lepší časovou strukturu se pojila nižší tendence k prožívání nudy u irských studentů. 
Američtí studenti, kteří měli lepší časovou strukturu, naopak vykazovali vyšší tendenci k 
prožívání nudy, což mohlo být dáno jejich neschopností udržet zájem o danou aktivitu. 
Záleží tedy, jakými aktivitami je čas naplněn (jsou-li např. dostatečně zajímavé či 
zábavné apod.). Pouhý nárůst časové struktury tedy zřejmě nepovede k útlumu nudy, 
půjde o komplexnější problém. 
 
 
3.7. Věk 
 
Buchtová (2002, s. 100) říká, že věk jedince sehrává v nezaměstnanosti velmi významnou 
roli. S věkem souvisí finanční povinnosti, sociální a rodinná očekávání, touha po kariéře, 
šance na znovuzaměstnání, potíže zaučit se v novém zaměstnání nebo udržet jednou 
získané schopnosti a dovednosti. Věk spolurozhoduje i o nalezení nového zaměstnání. 
 
Oswald (1994), který, mimo jiné, zkoumal pocit pohody a radosti u nezaměstnaných, 
zjistil, že nejhůře se cítí lidé ve věku okolo 30-ti let. Závěry výzkumu Mareše a Sirovátky 
(2004, s. 59) naopak ukázaly, že traumatické prožívání nezaměstnanosti u české populace 



 22

rostlo s věkem (od 30%  ve skupině 20-35 let až do 70% u osob okolo 50-ti let). Zřejmě 
zde sehrává roli geografická odlišnost. 
 
K rozdílným výsledkům naopak došli Rowley a Feather (1987, s. 323-330), kteří 
zkoumali důsledky nezaměstnanosti ve vztahu k věku a délce nezaměstnanosti na dvou 
věkově odlišných vzorcích populace v Austrálii (15-24 let a 30-49 let). U obou skupin se 
ukázalo, že s rostoucí délkou nezaměstnanosti se pojila vyšší míra finanční deprivace, 
nižší časová struktura, nižší sebevědomí a vyšší tendence k psychologickému distresu. 
Kromě finanční deprivace se však neprokázalo, že by byly důsledky horší u skupiny 
vyššího věku. Absence časové struktury byla zaznamenána hlavně u jedinců, kteří 
vykazovali vyšší míru psychologického distresu a nižší sebevědomí. 
 
 
3.8. Pohlaví 
 
Otázka pohlaví se ukazuje v době ztráty práce jako psychologicky a sociálně relevantní 
faktor. Na změnu role ženy, která ztratí práci, se nahlíží jinak než na změnu role muže 
jako živitele rodiny. Rodina představuje pro ženu alternativní pracovní pole, které tlumí 
zátěž z nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je tudíž pro ženy méně zatěžující než pro muže 
(Cohn, Brandes a Brinkmann in Buchtová 2002, s. 100). Rozdíl v pohlaví se může 
projevovat v hodnotě životní spokojenosti a společenského uznání. Kirchler a Nowy (in 
Buchtová, 2002, s. 100-101) uvádějí, že nezaměstnané ženy více než muži sdělují, že se 
cítí podrážděné, nervózní, unavené, depresivní a sklíčené. Jsou méně v dobré náladě a 
uvolněné. Také jsou méně spokojeny se svým vzděláním a zdravím než muži. 
Nezaměstnaní muži se jeví relativně méně postižení. Buchtová (2002, s. 101) dodává, že 
český výzkum přinesl podobné závěry. Ze zkušenosti však namítá, že výsledky mohou 
být zkreslené, protože muži jsou méně ochotni mluvit o svých pocitech strachu, tísně a 
nejistoty a že často mají tendenci své prožitky bagatelizovat. Ukazuje se tak, že u 
znovuzaměstnání žen a mužů hrají důležitější roli objektivní podmínky, než-li pohlaví. 
 
Creed a Watson (2003, s. 95) zkoumali důsledky ztráty latentních a manifestních funkcí 
práce u nezaměstnaných ve vztahu k věku, pohlaví a psychologické pohodě. Zjistili, že 
pohlaví u těchto faktorů nesehrálo významnou roli. Zkoumali 3 věkově odlišné vzorky 
respondentů. U mladých nezaměstnaných (18-24,9 let) výsledky naznačily vyšší míru 
pohody a sociální podpory a životní úrovně než u vzorku věkově „zralých“ 
nezaměstnaných (35-55 let) a nižší míru časové struktury a vyšší životní úroveň než u 
nezaměstnaných středního věku (25-34,9 let). 
 
Feather a Bond (1983, s. 241)  zjistili, na základě výzkumu strukturování času v 
nezaměstnanosti, určité rozdíly v souvislosti s pohlavím respondentů - ženy vykazovaly 
nižší sebevědomí a vyšší míru rutiny než muži.  
 
Ve výzkumu Vodanoviche a Watta (1999, s. 143-149)  se otázka pohlaví ukázala jako 
důležitý prediktor tendence k nudě u amerického vzorku, kde muži vykázali ve 
výsledcích v dotazníku vyšší tendenci k nudě než ženy. Zatímco u druhého zkoumaného - 
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irského vzorku se pohlaví neprojevilo jako tak výrazný faktor. Genderové rozdíly 
týkající se tendence k nudě tak mohou být omezeny jen na některé kultury. 
 
 
3.9. Délka nezaměstnanosti 
 
Výzkumy potvrzují, že s rostoucí délkou nezaměstnanosti se prohlubují patologické 
vlivy. Bylo zjištěno, že po době delší než šest měsíců zanechává nezaměstnanost 
trvalé následky v psychice člověka spolu s poruchami spánku, celkovou labilitou, 
ztrátou dlouhodobých cílů a stavy deprese. Stále obtížněji se tak nezaměstnaným daří 
uspokojovat potřeby sociálních kontaktů, nových zkušeností, aktivity a výkonu, jak uvádí 
Buchtová (2002, s. 103).  
 
Dlouhodobá nezaměstnanost může vést ke ztrátě smyslu života, značnému omezení 
sociálních kontaktů a postupnému rozkladu integrity osobnosti. Vytrácejí se aktivity, jež 
tvořily pravidelnou součást denního pracovního rytmu člověka. Člověk tak ztrácí 
spojení s realitou, propadá nejistotě a strachu z budoucnosti, více a více pochybuje o 
vlastních schopnostech. Tento stresující zážitek bývá navíc okolím často vnímán jako 
životní selhání, což daného jedince ještě více vrhá do skepse (Buchtová, 2002, s. 76).  
 
Kuchař (in Sirovátka, Mareš, 2003, s. 139) upozorňuje také na to, že déle trvající 
nezaměstnanost začíná být postupně vnímána jako normální stav. Dotyčný se adaptuje na 
nové podmínky, na velký objem volného času a omezené finanční zdroje a vědomě či 
nevědomě i na novou sociální pozici. Paradoxně se s postupující dobou část dlouhodobě 
nezaměstnaných obtížně smiřuje s tím, že by se situace mohla změnit a že by mohli opět 
začít pracovat. 
 
U dlouhodobě nezaměstnaných často dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Výzkum 
Buchtové (2002, s. 103) ukázal, že více než polovina dlouhodobě nezaměstnaných 
uváděla subjektivní příznaky neurotických potíží projevující se úzkostmi, vnitřním 
neklidem, podrážděností, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou únavou, žaludečními 
potížemi; případně hypertenzí, žaludečními vředy, onemocněním srdce, problémy s páteří 
atd.. 
 
 
3.10. Ekonomická deprivace 
 
Fryer (in Schraggeová, Rošková, 2003, s. 44) přispěl k diferenciaci pohledu na 
nezaměstnanost tzv. „agency restriction“ teorií, podle které omezení způsobené 
ekonomickou deprivací ztěžuje lidem plánovat a organizovat si svojí budoucnost. 
Přerušení plánů a strategií do budoucnosti způsobuje negativní důsledky 
nezaměstnanosti, protože nedostatek peněz snižuje autonomii jedince a schopnost žít 
zaběhaným stylem. Nízkou úroveň emocionální svobody tak spojuje s obavami o finanční 
zabezpečení. Tato teorie tedy zdůrazňuje manifestní funkci práce. 
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Finanční situace nezaměstnaného přímo souvisí s psychickou zátěží při zvládání ztráty 
práce. Úsporná opatření v nezaměstnanosti omezují aktivity volného času, což může 
vyvolat nepříjemné pocity v rámci dosavadního plnohodnotného životního stylu 
(Buchtová, 2002, s. 101-102).  
 
Kuchař (in Sirovátka, Mareš, 2003, s. 143) uvádí výsledky výzkumu, který ukázal, že 
úspory v nezaměstnanosti se týkají nejvíce vydání na zábavu, setkávání s přáteli, 
rezignace na dovolenou, omezení výdajů na ošacení a snížení úspor.  
 
Dle Sirovátky a Mareše (2003, s. 175) závisí diferenciace materiálních dopadů 
nezaměstnanosti na roli nezaměstnaného v rodině (a do jaké míry je živitelem rodiny) a 
vedle toho na materiální podpoře ze strany rodiny.  
 
Waters, Moore (2001, s. 461) ve svém výzkumu, zaměřeném na zvládání ekonomické 
deprivace během nezaměstnanosti, zjistili, že respondenti, kteří byli schopni finančně 
zabezpečit své základní životní potřeby a pociťovali omezení pouze ve financování 
volnočasových aktivit, vykázali nižší tendenci k depresivním symptomům než ti, kterým 
se nedostávalo peněz ani na základní životní potřeby. Výsledky naznačily, že vztah mezi 
ekonomickou deprivací a psychologickým zdravím souvisí se schopností zaujmout 
copingovou strategii vedoucí k řešení. Nízká míra ekonomické deprivace v oblasti 
investic do smysluplných volnočasových aktivit a větší schopnost nalézat řešení byla 
významným prediktorem sebevědomí a zvládání emocí. 
 
Šolcová, Kebza (2005, s. 7) uvádí názor Ryffové a Singera, kteří přímo označují osoby 
stojící níže na sociální škále za oslabené a více zranitelné a s nižší úrovní spokojenosti se 
životem. V reakcích na ztrátu zaměstnání tedy vystupují na povrch osobnostní 
charakteristiky a strategie, které nezaměstnaní zaujímají.  
 
 
3.11. Sociální opora 
 
Dalším důležitým faktorem je míra emoční a sociální opory, která se dostává  
dlouhodobě nezaměstnanému ze strany rodiny, partnera či blízkých přátel. Tato situace 
prověří kvalitu vztahů. Lépe ji tedy snáší ten nezaměstnaný, ke kterému jeho nejbližší 
přistupují bez výčitek a planého litování (Buchtová, 2002, s. 106-107). 
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4. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

4.1. Design výzkumu 
 
Cílem tohoto výzkumu je zmapovat tendenci ke strukturování času u 
nezaměstnaných pražských žen, přičemž mé pojetí časové struktury komplexně 
zahrnuje a hodnotí to, jak svůj čas využívají, jak jej naplňují smysluplnými 
aktivitami vedoucími ke konkrétním cílům, jak svůj čas plánují, zda lze v jejich 
životě sledovat  pravidelnost a prožitky spojené s využitím času jako např. pocit 
uspokojení či naopak pocit neužitečnosti či nudy. 
 
Vycházela jsem z dosavadních teorií, které se zaměřovaly na nezaměstnanost, strukturu 
času nezaměstnaných a vliv různých faktorů na dovednost či schopnost strukturovat si 
čas. Teoretická část této práce nabídla přehled významných a relevantních poznatků, 
které se staly podkladem pro sestavení osnovy polostrukturovaných rozhovorů. Jejich 
výstupy sloužily ke zhodnocení souboru faktorů, jejichž vliv na časovou strukturu 
respondentek výzkum sledoval. Soubor sledovaných faktorů tvořil:  
 
• Faktor lokalizace kontroly (locus of control)  
• Faktor zájmové a společenské aktivity 
• Faktor vize budoucnosti  
• Faktor sebevědomí 
• Faktor prožívání nezaměstnanosti 
• Faktor finan ční zázemí 
• Faktor sociální zázemí  

 
Respondentky pro tento výzkum jsem získala skrze své osobní kontakty – čili tzv. 
„metodou sněhové koule“. Jelikož se tento výzkum týkal přímo života konkrétních, 
osobnostně dosti odlišných lidí, jejich příběhů, chování a prožívání, zvolila jsem 
kvalitativní přístup ke zpracování dat a snažila jsem se jejich výpovědi a reakce co 
nejdůkladněji analyzovat a interpretovat. Kvantitativní výzkumy v psychologii, jak říká 
Štech (in Heller, Sedláková, Vodičková, 1999, s. 33-34), „lidskou realitu jakoby 
předcházejí a jen klopotně k ní dospívají“. Navíc ji vtěsnávají do svých předem 
připravených kategorií a parametrů. Kvantifikací dochází ke shromažďování kvalitativně 
pestrých skutečností do jedné kategorie a tím je obětována jejich jedinečnost. Protože 
často nelze nalézt zobecňující odpovědi na různé otázky, které by platily pro všechny, je 
mým cílem zmapovat časovou strukturu respondentek a vliv daných faktorů za 
současného zachování jejich jedinečnosti a rozdílnosti. 
 
Metodika shromažďování, kategorizace a kódování dat vychází z Hendlovy publikace 
(2005) a samotný postup analýzy výzkumných dat se inspiruje kvalitativními přístupy 
analýzy dat a pravděpodobně se nejvíce blíží tzv. „zakotvené teorii“. Tuto teorii Strauss a 
Corbinová (1999, s. 10) specifikují jako teorii induktivně odvozenou ze zkoumání jevu, 
který reprezentuje. Je tedy odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým 
shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto se 
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shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Při tomto analytickém 
přístupu se nezačíná teorií, která by se dále ověřovala, nýbrž zkoumanou oblastí a čeká se 
na vynoření toho, co je v této oblasti významné. 
 
 

4.2. Metoda sběru dat 
 
Respondentky pro tento výzkum se mi podařilo získat tzv. metodou “sněhové koule”. 
Jednalo se o osoby, na které jsem měla osobní vazby já či mí přátelé a známí. Rozhovory 
probíhaly v prostorách mého bytu a v přátelské atmosféře, díky čemuž se mi u 
respondentek podařilo navodit pocit pohodlí a diskrétnosti. Jejich výpovědi proto 
hodnotím jako poměrně dosti otevřené.  
 
Se záměrem výzkumu jsem tyto osoby seznamovala až po absolvování rozhovoru, abych 
získala co nejspontánnější a ničím neovlivněné výpovědi. Z každého rozhovoru, který 
trval zhruba hodinu, jsem pořídila audiozáznam a pečlivě přepsala ve snaze zachovat 
jazykový kód každé jednotlivé respondentky. 
 
Respondentky na mé dotazování reagovaly vesměs kladně, nesetkala jsem se s žádnou 
negativní odezvou. Taktéž mě potěšilo, že výzkumné otázky u nich mnohdy vedly i k 
hlubšímu zamyšlení nad sebou i svým dosavadním způsobem plánování a využití času.  
 
V jednom případě se jednalo o respondentku, která o participaci ve výzkumu projevila 
zájem při rozhovoru na mém pracovišti, kde se ucházela o práci. Tato respondentka se 
oproti jiným vyznačovala poměrně silnou vědomou kontrolou svých výpovědí, její styl 
komunikace se blížil pohovoru o zaměstnání, jelikož mě stále vnímala jako osobu, která ji 
nepřetržitě hodnotí. Na rozdíl od ní, ostatní respondentky reagovaly otevřeně, spontánně 
a bez zábran. 
 
Sběr dat probíhal od ledna do prosince roku 2006. 
 
Pro sběr dat jsem použila 2 metodologické nástroje:  

• Polostrukturovaný dotazník: obsahoval otázky, které jsem aktuálně doplňovala 
dalšími konkretizujícími otázkami – viz příloha č. 1. a  

• Rotterovu škálu k měření lokalizace kontroly – viz příloha č. 2. 
 
ad. Polostrukturovaný dotazník pokrývá 3 zkoumané kategorie, které zároveň naplňují 
sledované faktory: 
 
1) Časová struktura (vlastní aktivity respondentů). 
Tyto otázky sloužily ke zmapování samotné struktury času respondentek. Snažila jsem se 
zjistit co nejvíce o tom, jak tráví své dny: kolik času věnují hledání práce, koníčkům, 
společenskému životu, sledování TV; do jaké míry jejich čas naplňují pravidelné a 
smysluplné aktivity; jakým způsobem čas plánují a jak čas v nezaměstnanosti prožívají. 
Tyto otázky sloužily k samotnému zhodnocení jejich časové struktury.  
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Současně některé z otázek pokrývaly výzkum již samotných zkoumaných faktorů: 
koníčky, společenské aktivity a způsob plánování času. 
2) Sebedůvěra, sebehodnocení, prožívání. 
Zde jsem se snažila nahlédnout, jak respondentky nezaměstnanost prožívají, zda se jim 
dostává dostatečné opory ze strany blízkého okolí, jaký je jejich zdravotní stav, 
sebehodnocení a vize budoucnosti. 
Tyto otázky sledovaly výzkum těchto faktorů: prožívání nezaměstnanosti, sociální 
opora, sebehodnocení a sebedůvěra a vize budoucnosti. 
 
3) Finanční situace.  
Zde mě zajímalo, zda a jakou míru finanční deprivace respondentky prožívají, zda je jim 
jejich blízké okolí schopno a ochotno poskytnout finanční podporu v případě potřeby. 
Navíc jsem zde taktéž řešila určitý rozměr prožívání ve vztahu k budoucnosti – zda se 
bojí či nebojí chudoby (což zároveň dokresluje jejich míru sebedůvěry). 
Zkoumaným faktorem tedy byla míra finanční deprivace a míra finanční opory, 
kterou mají/nemají k dispozici v blízkém okolí. 
 
ad. Rotterova škála k měření lokalizace kontroly 
Pro zkoumání dalšího faktoru vlivu na časovou strukturu – lokalizace kontroly jsem 
použila samostatný dotazník - Rotterovu škálu k měření lokalizace kontroly. Tento 
standardizovaný dotazník jsem získala na webových stránkách 
(http://www.ballarat.edu.au/ard/bssh/psych/rot.thm) a otázky přeložila do češtiny.  
 
 

4.3. Charakteristika skupiny respondentek 
 
Jak jsem již předeslala v úvodu, výzkum byl zaměřen na nezaměstnané ženy, které mají 
zájem znovu nalézt zaměstnání. Ve všech případech se jednalo o respondentky s 
bydlištěm v Praze. Nestanovila jsem žádná omezení týkající se věku, vzdělání, délky 
praxe ani délky nezaměstnanosti ve snaze získat rozmanitá data a pochopitelně co nejvíce 
respondentek, jelikož nebylo snadné je pro participaci na výzkumu získat. V několika 
případech se stalo, že oslovené respondentky se na domluvené setkání nedostavily a 
vyhýbaly se dalšímu kontaktu.  
 
Výzkum jsem realizovala na skupině sedmi respondentek.  
 
3 respondentky spadaly do tzv. rizikové skupiny nezaměstnaných: LUC27 – čerstvá 
absolventka VŠ a DAG50 a MIL55 , které byly ve vyšším věku. 
 
Věkové rozpětí respondentek se pohybovalo od 27 do 55 let. Věkový průměr činil 38 let. 
5 Respondentek bylo se středoškolským vzděláním, jedna s vyšším odborným vzděláním, 
jedna čerstvá absolventka VŠ.  
 
Nejkratší délka nezaměstnanosti byla 2 měsíce, nejdelší 10 měsíců. 
 
Svůj zdravotní stav hodnotily všechny respondentky jako uspokojivý. Žádná z nich 
netrpěla žádnými vážnými problémy a nezaznamenala žádné výrazné zhoršení po ztrátě 
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práce. Naopak většina respondentek uváděla spíše zlepšení jak v psychické, tak fyzické 
oblasti. Pouze dvě respondentky MAG29 a IRE39 uvedly určité zhoršení, ale ne v nějak 
významném rozsahu. 
 
 
4.3.1. Základní deskriptivní údaje o respondentkách  
 

Respondentka Věk Stav 
Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

Délka 
nezaměst-
nanosti v 
měsících 

Délka 
posledního 
zaměstnání v 
letech 

1)  
LUC27 

27 
Svobodná, 

bezdětná, žije 
s partnerem 

VŠ 4  
0, čerstvá 

absolventka 

2) MAG29 29 

Svobodná, 1 
nezaopatřené 

dítě, žije s 
partnerem 

VOŠ 2 2 

3) 
IRE33 

33 

Svobodná, 
bezdětná, bez 
partnerského 

vztahu 

SŠ 3 2,5 

4) 
REN34 

34 

Svobodná, 
bezdětná, bez 
partnerského 

vztahu 

SŠ 6 14 

5) 
IRE39 

39 
Vdaná, 2 

nezaopatřené 
děti 

SŠ 9 
1 (předchozí 

pracovní 
poměr 19) 

6) 
DAG50 

50 

Vdaná, 1 
zaopatřené a 

1 
nezaopatřené 

dítě 

SŠ 10 

1,5 
(předchozí 
pracovní 

poměr 10) 

7) 
MIL55 

55 
Vdaná, 2 

zaopatřené 
děti 

SŠ 10 10 
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4.4. Zpracování dat 
 
V této kapitole tématicky rozděluji relevantní data získaná z rozhovorů s respondentkami, 
která slouží k zhodnocení jejich tendence ke strukturování času a jednotlivých 
sledovaných faktorů. 
 
Data rozřazuji do tří hlavních oblastí-kategorií: „časová struktura“, „osobnostní 
dispozice“ a „finanční zázemí“. Kategorie sestávají z několika dílčích subkategorií, které 
sledují jednotlivá témata. Subkategorie, tak jak uvádím níže, jsou ve většině případů 
zároveň zkoumanými faktory, přičemž některé faktory tvoří více subkategorií současně. 
U kategorie „časová struktura“ slouží jednotlivé subkategorie ke zhodnocení tendence ke 
strukturování času respondentek a pouze 2 vybrané subkategorie jsou zároveň 
sledovanými faktory. 
 
Kategorie „Časová struktura“ 
Subkategorie: A - obvyklý průběh dne, B - pravidelnosti, C - způsob plánování času, D - 
intenzita hledání práce, E - četnost sledování TV, F – koníčky a G - společenské aktivity 
slouží souhrnně k vyhodnocení míry časové struktury respondentek. Subkategorie F a G 
jsou zároveň sledovanými faktory vlivu na časovou strukturu. 
 
Kategorie „Osobnostní dispozice“ 
Subkategorie: H – sebevědomí a psychika, I – prožívání nezaměstnanosti, J – zlepšení po 
ztrátě práce, K – zhoršení po ztrátě práce, L – prožívání opakovaného odmítnutí při 
hledání práce, M – vize budoucnosti, N - sociální opora blízkého okolí. Zde analyzuji 
osobnostní rysy a sebevědomí respondentek a jejich prožívání nezaměstnanosti. 
Subkategorie H a L se vztahují ke zkoumanému faktoru sebevědomí a psychika. Faktor 
prožívání nezaměstnanosti je souhrnem dat ze subkategorií I,J,K. Subkategorie M – vize 
budoucnosti a N – sociální opora blízkého okolí jsou také zároveň sledovaným faktorem. 
 
Kategorie „Finanční zázemí“ 
Subkategorie O - finanční situace je současně sledovaným faktorem vlivu míry finanční 
deprivace na časovou strukturu. 
 
Při následujícím popisování kategorií a subkategorií budu odlišovat popisnou a 
komentující rovinu. Kurzívou uvádím vlastní citace respondentek, přičemž zcela 
zachovávám jejich vyjadřovací styl. 
 
 
4.4.1. Časová struktura 
 
A. Obvyklý pr ůběh dne 
 
1) LUC27: Vstane okolo osmé, nasnídá se, přečte si noviny, věnuje se studiu 

(pracuje na zbývajících seminárních pracích) nebo odchází kolem deváté mimo 
domov – do školy, do knihovny, obědvá v nepravidelnou dobu mezi dvanáctou a 
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patnáctou, odpoledne se setkává s kamarády, večer tráví s přítelem. Co se týče 
povinností do školy, dělá prý vše na poslední chvíli. „No a pak sem měla jedno 
předsevzetí, který doufám, že splnim, že sem si chtěla udělat certifikát z angličtiny. 
Ale ňák ten čas hrozně utíká…“ Po ukončení studií kompletně uklidila byt, 
všechny skříňky, které neuklízela 5 let. 
O víkendu jezdí s kamarády na výlety nebo na chatu. „No a víkend je volnější. 
Vstáváme pozvolna, někam jedeme, deme na výstavu po Praze, snažim se, aby byl 
odlišenej ten všední den a víkend.“ 
 

2) MAG29: Vstane v sedm hodin, probudí dítě, oblékne ho, společně snídají,  v osm 
ho odvádí do školky, koupí noviny (ÚT+ČT), jde do knihovny „na počítač“ 
(desátá, jedenáctá hodina dopolední). Nakoupí, prochází se nebo dělá domácí 
práce a uklízí, uvaří oběd, čte  knížku, opakuje si účetnictví a jazyky, angličtinu a 
němčinu. Mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne vyzvedne dítě ze školky. Jdou 
domů, potom si jdou hrát do parku, mezitím se vrátí přítel, hrají si společně s 
dítětem doma nebo v parku. Sledují Večerníček, poté večeří, uloží dítě ke spánku, 
pustí mu na kazetě či CD pohádku. Poté čas tráví rozhovorem či sledováním TV 
či filmu na DVD s přítelem. Spát chodí cca ve třiadvacet hodin.  
Víkendy tráví se synem a přítelem, někdy i s dcerou přítele, víceméně 
odpočinkově a hravě, jezdí na výlety. 

 
3)  IRE33: Vstává okolo deváté, snídá, dopoledne věnuje péči o byt (úklid, praní, 

žehlení) a sobě (studium angličtiny - ne pravidelně každý den), po obědě jde na 
nákup a poté, až na výjimky, se denně setkává s přáteli (využívá u nich možnost 
hledání práce na internetu) a poté jdou „na kávu“. Mezitím mívá pracovní 
pohovory. Časový režim podřizuje především hledání práce. Večer se doma 
věnuje četbě. K spánku uléhá mezi jedenáctou hodinou večer a půlnocí. O 
víkendu je více v přírodě, také jezdí za rodinou na Moravu.  

 
4)  REN34: Vstává mezi osmou a devátou, výjimečně třeba i ve třináct hodin, pokud 

jí „není dobře“ (období menstruace). Poté navštěvuje své bývalé pracoviště nebo 
veřejnou knihovnu s možností připojení na internet, v poledne jde domů, přečte si 
noviny, sleduje seriály (Mash, Jack), moc nevaří kvůli penězům – namaže si 
chleba či rohlík. Říká, že musí být na telefonu (na pevné lince) kvůli hledání 
práce (přitom má i mobilní telefon). Večer se dívá na TV nebo si čte.  
O víkendu nechodí na internet, vaří a občas jezdí do Lysé nad Labem, kde má 
domek. O víkendu také občas pere. Chodí spát okolo půlnoci. 

 
5) IRE39: Vstane před sedmou, snídá, jede na rekvalifikační kurz (účetnictví), ten 

končí v jednu hodinu po poledni. Nakoupí, jede domů, uklidí, případně vypere, 
luští sudoku, „no a pak už je večer“ , sleduje TV a jde spát (mezi jedenáctou a 
půlnocí). Ve zbývajícím čase se „nudí“. Když neměla rekvalifikační kurz, vstala 
okolo deváté, nasnídala se, uvařila oběd, šla na nákup, uklidila po obědě, občas se 
podívala na internet. 

 Nerozlišuje pracovní dny a víkend (+ v předchozím zaměstnání pracovala ve 
směnném provozu i o víkendech). O víkendu více vaří. 
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6) DAG50: Vstane v sedm, snídá, pak denně pere, žehlí, uklízí (od té doby, co je 
nezaměstnaná, „uklidila všechny skříně“), třídí si informace na svém PC (pak je 
dle potřeby distribuuje známým) – tomu věnuje tři až čtyři hodiny. Neobědvá v 
pravidelnou dobu, z finančních důvodů jí „něco malého“. Odpoledne se setkává s 
přáteli, a vykonává drobné pochůzky (čistírna, knihovna, potřeby dětí apod.), stará 
se o rodiče, vnoučata. Má pravidelná setkání v různých zájmových skupinách.  
O víkendu bývá na chatě, kde šije a věnuje se různým ručním pracem. Také uvádí, 
že denně asi tři hodiny čte. Chodí spát ve mezi jedenáctou a půlnocí. 
 

7) MIL55 : Vstává v půl šesté, místo snídaně vypije kávu, zkontroluje svou e-
mailovou schránku a přečte si inzeráty na serveru jobs.cz, zahradničí, v současné 
době také „plete soupravičku pro vnučku“ (uvádí, že nyní se snaží dokončit ruční 
práce – šité a pletené oděvy apod., které započala vyrábět v době, kdy byla 
zaměstnána), snaží se postupně uklidit celý dům včetně půdních prostor. Obědvá 
ve třináct hodin, jde na nákup. Když se krátce po ztrátě zaměstnání léčila po 
operaci, více sledovala „babské pořady“. Večeří v osmnáct hodin po návratu 
manžela z práce. Sledují TV zpravodajství, pohovoří o tom, co je nového, 
zdřímnou si u TV a poté jdou společně spát.  
O víkendu užívá domácí pohodu s manželem. 

 
 
B.   Pravidelnosti  
 
1) LUC27: Snaží se o pravidelnost ve vstávání (8:00-8:30), snídání a ukládání ke 

spánku (cca 23:00). „Snídám pravidelně, ale tim to asi tak hasne. Někdy obědvám 
v poledne, někdy ve tři odpoledne. To samý s večeří, když du do města nebo na ty 
pohovory, tak někdy neobědvám vůbec, to se spíš navečeřim. Ale snídani mám 
ráda, vim, že se ráno musim najíst vždycky, tak to dodržuju. Když sem chodila do 
školy, tak ten den byl víc strukturovanej, tak sem věděla, že budu ve škole na 
přednáškách a tim, že sem chodila na ten psychoterapeutickej výcvik, tak ten 
měsíc měl nějakou strukturu, jinak nic nemám, sport se snažim, sportovat nebo 
chodit na tu keramiku a vim, že někdy skejsnu zbytečně dlouho na internetu a tak. 
Já se snažim, aby všední den byl strukturovanější, tak se snažim vstávat v 8, abych 
do 9 stihla něco přečíst, ty noviny, a pak vyrazit do města hledat práci. 

 
2) MAG29: V pravidelnou dobu vstává (7:00) a chodí spát (23:00). Pravidelně 

snídá, obědvá, večeří. V pravidelnou dobu chodí do knihovny na internet. V 
pravidelnou dobu vyzvedává syna ze školky.  

 
3) IRE33: Pravidelně snídá (po 9:00), obědvá (okolo 13:00), chodí spát (23:00-

24:00). Téměř denně se hodinu věnuje studiu angličtiny. Každý den, krom 
víkendu, věnuje 2-3 hodiny hledání práce. 

 
4) REN34: Určitá pravidelnost spočívá ve vstávání a ukládání ke spánku, chození na 

internet. „Obědvám a večeřím víceméně v pravidelnou dobu – ve dvanáct obvykle, 
záleží, jakej je seriál, někdy se mi to posune a hlavně ráda jim, když je nějakej 
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seriál. A voni s nima furt šoupou jako jo. Ale obvykle mívám tři jídla, to jako 
záleží, kde sem, jak sem.“ 

 
5) IRE39: Vstávání, ukládání ke spánku. Režim dne jí nyní určuje rekvalifikační 

kurz, předtím vaření oběda pro děti. 
 
6) DAG50: Vstává, uléhá a snídá pravidelně, má pravidelná setkání v zájmových 

skupinách. O víkendu je většinou na chatě. Jednou týdně chodí cvičit. 
 
7) MIL55 : V pravidelnou dobu vstává, obědvá, večeří, sleduje TV zprávy.  
 
 

C. Způsob plánování času  
 
1) LUC27: Diář používá. Plánuje si čas alespoň týden dopředu. Brigádně pracuje 

jako hosteska, často ji zavolají na poslední chvíli. 
 
2) MAG29: „ Používala sem diář nebo spíš kalendář, kde sem si zapisovala, co mám 

udělat. Teď taky používám, ale moc věcí si tam teď nezapisuju.“ Čas si plánuje ze 
dne na den. „V práci sem měla ten vnitřní režim, že sem včas plnila úkoly, které 
sem měla splnit a ještě sem k tomu musela hlídat šéfa, aby on taky včas plnil to, co 
slíbil. Když mám něco za úkol, tak se vždycky snažim ho splnit v době, kdy teda 
má bejt splněnej. Buď před termínem nebo v termínu. Po termínu většinou ne.” 

 
3) IRE33: „Já si nic neplánuju dopředu. Nepoužívám diář, ne. Já sem si vždycky (* 

v zaměstnání) v počítači dala list papíru, kde sem si psala poznámky, takže diář, 
nebyl důvod ňák.“ 

 
4) REN34: Diář zcela přestala používat, v zaměstnání ho používala, protože 

pracovně cestovala Praha-Benešov-Beroun, pročež potřebovala mít přehled. 
 
5) IRE39: Diář v zaměstnání používala, nyní ho má, ale nedívá se do něho často, 

protože „těch povinností neni tolik“. 
 
6) DAG50: Vždy používala diář, nyní má tři, protože se snaží své aktivity od sebe 

oddělit (esoterická škola, terapie, kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou). 
 
7) MIL55:  Diář nepoužívá, předtím v práci i nyní má na stole kalendář, kam si 

zapisuje důležité věci. 
 
 

D. Intenzita hledání práce  
 
Všechny respondentky uvedly, že práci hledají od pondělí do pátku, víkend trávily spíše 
odpočinkově. 
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1) LUC27: Práci hledá v pracovní dny  minimálně hodinu denně, o víkendu ne. 
Sleduje školní nástěnku s nabídkami práce, poptává se konzultantky své 
diplomové práce a svých známých, hodně hledá na internetu (má internetové 
připojení doma), zaregistrovala svůj životopis na serveru jobs.cz (stává se, že ji 
někdo kontaktuje), posílá své CV do pedagogicko-psychologických a 
manželských poraden. 

 
2) MAG29: Práci hledá v pracovní dny 2-3 hodiny denně, ale ne úplně každý den, o 

víkendu vůbec. V úterý a ve čtvrtek kupuje Mladou frontu, pročítá inzeráty, 
internet využívá ve veřejné knihovně, sleduje více pracovních serverů, také hledá 
práci přes známé.  

 
3) IRE33: "Přišla sem k vám do personální agentury, přihlásila sem se na Úřad 

práce, chodim na internet, kde hledám na různých webových stránkách, tam 
odpovídám na inzeráty, tak sem si našla i vás, a tak tó, koupila sem si Annonci, z 
toho moc nadšená nejsem, takže to už asi kupovat nebudu. Samozřejmě že sem 
rozeslala maily všem známým, nejbližším známým, jestli by náhodou o ňáké práci 
nevěděli. Tak půlden se tomu věnuju, když se dostanu na internet, tak tam strávim 
třeba i dvě tři hodiny, obvolávám, posílám životopisy. Ale je to dost nepravidelný, 
né že bych tomu věnovala opravdu každý den poctivě dvě tři hodiny, to ne.“ 

 
4) REN34: Práci hledá v pracovní dny cca 1-2 hodiny denně na internetu (na ten 

dochází do bývalé práce nebo do knihovny), přes známé, inzeráty jí občas nosí 
rodiče, od Úřadu práce měla jednu nabídku. 

 
5) IRE39: Zvyšuje si nyní kvalifikaci rekvalifikačním kurzem v účetnictví (sama si 

ho zaplatila). A v budoucím čase říká: „no a pak budu schánět v novinách, na 
internetu nebo od úřadu ňákou nabídku.“ Dosud nereagovala na žádný inzerát, ač 
jsem jí pomohla s napsáním životopisu již na jaře roku 2006, neboť se bojí a 
nevěří si. 

 
6) DAG50: „Neustále si doplňuju vzdělání a to sem dělala vždycky. Permanentně 

sem chodila na jazyky a v podstatě neexistovalo období, kdy bych nedělala nic.“ 
Zaměstnání hledá přes internetovou a novinovou inzerci, známé. Vzdělává se ve 
všech alternativních metodách léčení, všech terapiích, které souvisí s duševním 
zdravím, esoterikou. Tomu věnuje maximum času a peněz. Chodí na různé kurzy 
s cílem zjistit, co by ji bavilo. Ráda by se téhle oblasti jednou věnovala profesně. 
Říká, že teď žádný čas hledání práce nevěnuje, protože „pracuje na lidech“ 
(zdarma).  Také pracuje „na černo“ pro realitní kancelář, ale nemá za to zatím 
žádné peníze. A dále věří v několik možností, jak si vydělat, ale „chce to čas, 
alespoň půl roku, musí si udělat jméno“. Říká, že jediná šance je získat místo 
skrze známé a doporučení, jelikož přes cizí lidi, agentury a inzeráty to „není ono“. 
Hodně dá na známé a jejich doporučení. 

 
7) MIL55 : Nehledá každý den. Někdy 10 minut, někdy 2 hodiny. Má přislíbenou 

práci v partě bývalých kolegů, ale nástup se stále oddaluje. 
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E.  Četnost sledování TV 
 
1) LUC27: Cca 1 hodinu denně – pouze zprávy. 1-2x týdně sleduje s přítelem film 

na DVD.  
 
2) MAG29: Cca 2-3 hodiny denně, filmy na DVD s přítelem. U TV většinou dělá 

domácí práce. 
 
3) IRE33: Cca 2 hodiny denně. 
 
4) REN34: Uvádí, že průměrně 4 hodiny denně, ale neodpovídá to dalšímu sdělení. 

„Sleduju samozřejmě, podle účtu za elektřinu, určitě hodně, ale vzhledem k tomu, 
že mi nefunguje lustr, tak si tou televizí tak trošku svítim, stlumim zvuk a když 
vidim něco zajímavýho, třeba zprávy, tak to sleduju. Euronews třeba. Jinak naši 
maj satelit. Tak tam bych byla schopná sledovat vopravdu čtyřiadvacet hodin ty 
satelitní věci – takže třeba Al Jazira, Almanach… prostě ty cizojazyčný, abych se 
naučila třeba taky arabsky, žejo. Protože arabština a hebrejština sou podobný.“ 

 
5) IRE39: K TV prý nemá příliš kladný vztah. Sleduje zpravodajství na všech 

programech od 19:15, program od 20:00, AZ Kvíz, … Při zapnuté TV dělá často 
domácí práce. Uvádí, že cca 2 hodiny, ale z našeho rozhovoru a dalších zjištění 
vyplývá, že je to rozhodně mnohem více. 

 
6) DAG50: Na TV se prý snaží nedívat, sledují ji děti, ona přitom čte. Zajímají ji 

vzdělávací, zeměpisné, sportovní, architektonické, zdraví se týkající pořady. 
Zprávy cíleně nesleduje. 

 
7) MIL55:  Sleduje TV zpravodajství, počasí, filmy – vybírá si. Celkem prý cca 2 

hodiny denně. 
 
 

F.  Koníčky  
 
1) LUC27: Hudba, keramika, sport (cyklistika, plavání), kultura, výlety. Hudbu 

poslouchá každý den, s keramikou skončila loni, sportu či kultuře se snaží 
věnovat alespoň jednou týdně. Koníčkům věnuje nyní stejně času jako při 
studiích. 

 
2) MAG29: Hlavně pětiletý syn, příroda, cestování hlavně po Čechách (hrady, 

zámky, památky, přírodní krásy), četba. Koníčkům věnuje nyní stejné množství 
času jako když byla zaměstnaná. 

 
3) IRE33: Cestování, četba, kultura, jazyky. „Čtu skoro každý den, večer místo 

televize. Jazyky… taky se snažim teď tu angličtinu, tomu se snažim aspoň hodinu 
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věnovat, taky mi to teda nejde pravidelně. Občas si opakuju tu italštinu, kterou se 
učim.“  

4) REN34: „Nó, tak to vám nebude stačit kazeta, všechno možný: jazyky, armáda, 
žraloci, cestování, pohádky, vaření, čtení, psaní, internet, kriminalistika, 
antiterorismus, náboženství…“ Denně si na internetu čte zprávy z Jerusalem Post, 
Aarec, Jediod, Chronot. „A tam hledám ten antiterorismus a tu armádu, no a 
eventuelně ty žraloky, když někde někoho kousne třeba v Elatu nebo tak.“ 
Poslouchá rádio RFI a BBC. Také chodí na Febiofest. „Bože, dva životy by mi 
nestačily na ty všechny mý koníčky a práci a investování!“ Vzhledem k předchozí 
práci v bance uvádí, že má bankovní konto a 3 penzijní fondy. 

 
5) IRE39: „Já nevim, jak bych Ti to řekla, protože já ty koníčky sem nikdy moc 

neměla. Přišla sem domu, učila sem se, pak sem šla uklízet jako krávu třeba jo, 
takže práce, práce a čas na ňáký koníčky nebyl a tady, když sem přišla z práce, 
tak taky sem uklízela doma, pak se něco vařilo, pak si deš lehnout a nemáš čas na 
koníčky.“ Jediné, co uvedla, bylo luštění sudoku. 

 
6) DAG50: Zajímá ji cokoliv o zdraví, duchovních vědách, je v Klubu zdravého a 

harmonického života. Hojně navštěvuje divadla, kina, konzerty. Hodně čte. Za 
kulturou vyrazí tak dvakrát týdně. Čte denně. 

 
7) MIL55 : Zahrádkaření, vaření, ruční práce – pletení, šití apod. 
 
 

G.  Společenské aktivity  
 
1) LUC27: S přáteli se stýká 2-3x týdně, občas s nimi jezdí na výlety. 
 
2) MAG29: S přáteli si vyjde maximálně 1x týdně (kvůli synovi). 
 
3) IRE33: Uvádí, že s přáteli se setkává 2-3x týdně, ale z rozhovoru vyplývá, že 

víceméně každý den. 
 
4) REN34: Co se týče společenského styku, uvádí, po sečtení, asi 3-4 setkání v 

měsíci: „No, ono je to těžké, když mám přítelkyni v Bereševě, žejo. To je tady 
odsaď 3 hodiny letem Tel Aviv a 3 hodiny ještě z nádraží. S tou se teda vídám 
velmi málo. Ale dřív sme se vídali po hebrejštině jednou týdně… sme se dycky 
vídali. S druhou kamarádkou, další spolužačkou, nó, tak jednou za měsíc, to záleží 
jak je ňáká akce nebo tohleto, s dalšíma taky jednou za měsíc, nó ty jsou od 
církve. Nó a eště s jednim bývalym kolegou a kamarádkou od církve taky tak 
jednou měsíčně. Takže celkem jo, celkem se stýkáme.“ 

 
5) IRE39: Přátele v podstatě ani nemá. Jednou za dlouhý čas jde na setkání s kolegy 

z bývalé práce. Tam poznala i svou kamarádku, matku čtyř dětí, která prý ale 
nemá čas. Mimo zaměstnání se prý nikdy s nikým příliš nepřátelila, říká o sobě, 
že je spíše “domácí typ”. 
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6) DAG50: S přáteli je v podstatě denně, což je spojeno s jejími zájmy. 
 
7) MIL55 : Přátelé ji občas navštíví (cca 1x týdně), občas je navštíví ona, ale ne 

příliš často. Jsou však v častém v telefonickém či e-mailovém kontaktu. 
 
 
4.4.2. Osobnostní dispozice 
 
H. Sebevědomí, psychika  
 
1) LUC27: Uvádí, že má vyšší vzdělání, znalost jazyků a práce s PC, je mladá a 

myslí si, že má díky tomu oproti jiným nezaměstnaným větší šance.  
Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou:  
Pohledná, osobitý a vkusný styl oblékání, spontánní, sebevědomá, optimistická, 
vyrovnaná, ambiciózní. 

 
2) MAG29:  Zakládá si na tom, že je schopna postarat se o syna a zajistit fungující 

domácnost. Po stránce profesní považuje za svůj handicap malou znalost 
angličtiny a to, že není odborně specializovaná v nějaké konkrétní oblasti. 
Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou: 
Pohledná, spíše nenápadný, jednoduchý styl oblékání, je si vědoma svých 
nedostatků i pozitivních stránek, nepůsobí příliš průrazně. Z rozhovoru vyplývá, 
že má poměrně dosti kvalitních zájmů, působí inteligentně a přemýšlivě. Prožila 
si v nedávné minulosti nepříjemnou životní periodu spojenou s finanční 
deprivací, trpí určitou úzkostí, aby se tato situace neopakovala, ale je cílevědomá, 
vytrvalá, nevzdává se, projevuje velkou vnitřní sílu překonávat problémy.   

 
3) IRE33: Říká o sobě, že je nekomplikovaná, dobře vychází s lidmi, má mnoho 

přátel. V nedávné době došlo k rodinné katastrofě (hromadná vražda v jedné 
příbuzenské větvi), přiznala určité fobické stavy. Je nerada sama. Nemyslí si, že 
potřebuje odbornou pomoc, prý „to chce čas“. Své znalosti účetnictví považuje za 
uspokojivé, za svou slabinu považuje pouze nedostatečnou znalost angličtiny. 
Hledání práce věnuje prý více času než ostatní a proto má větší šanci. 
Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou:  
Pohledná, vkusně a kvalitně oblečená, hodně dbá na svůj zevnějšek, přiměřeně 
sebevědomá, povrchnější a jednodušší uvažování - nemá potřebu hledat hlubší 
principy, problémy vytěsňuje, nepřipouští si je - to podle mého souvisí i s její 
potřebou být neustále obklopena lidmi, nemá velké cíle, bude ji uspokojovat 
průměrný život. Snaží se o to, aby byla viděna v „lepším světle“, skrývá 
nedostatky, má tendenci zveličovat své schopnosti (např. náš firemní účetní test 
odhalil v jejích znalostech velké nedostatky), hodně se kontroluje. 

 
4) REN34: „Tak kombinace angličtina-hebrejština myslím, že hovoří za vše a 

čtrnáct let praxe v jednání s klientama taky rozhodně zaváží.“ Faktorem jejího 
neúspěchu je prý malá zkušenost s hledáním práce, chybí jí prý „ta správná 
drzost“. Na otázku, čeho si na sobě cení, přečetla ze zápisníku: „Doufej v 
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Hospodina celým srdcem svým, v nerozumnost pak svou nespoléhej, na všech 
cestách svých snažuj se jej poznávati a On Ti spravovati bude stesky Tvé.“ Jelikož 
je silně věřící křesťan, nic není její zásluha, dostala dar Ducha svatého – velký dar 
porozumění a talent pro jazyky. Hodně se modlí. 
Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou:  
Výrazná, výstřední – dlouhé zrzavé vlasy, silně nalíčená, nedbalý oděv (celá v 
černém, díra na ponožce, sandály), negativistická, vymezuje se proti celému světu 
(zaměstnavatelům, mužům, politice apod.), má velmi nekonvenční uvažování. 
Převažují u ní spíše maskulinní zájmy. Vyzdvihuje své „kvality“, ale další indicie 
prozrazují poměrně nízkou sebedůvěru. Působí nevyrovnaně, psychicky labilně. 

 
5) IRE39: Prý se rychle učí, rychle pronikne do problematiky, snaží se „problému 

přijít na kloub“, nedá se odradit prvním nezdarem. Tato tvrzení však vzápětí 
dementuje. „Na počítači sem myslela, že umim, ale to byly programy, co se člověk 
naučí hned, vobčas ňákej jazyk, od každého něco, právě že neumim stoprocentně 
žádnej jazyk, tak si řikám, že neumim žádnej, takže dost se podceňuju, když to tak 
řeknu, tak neumim nic. Teď se snažim vo účetnictví, taky nemůžu říct, že to umim. 
Když já, víš co, i kdyby tam bylo telefonní číslo u toho inzerátu, tak já nemám 
odvahu tam zavolat a zeptat se, myslim, že sou všichni, myslim si, že čekaj na 
úspěšnější lidi než sem já.“  
Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou:  
Pohledná, silnější postavy, laciný, postavě nelahodící, avšak čistý oděv, vnímá 
sebe sama jako nepřitažlivou, působí velmi nesebevědomě, silně se podceňuje, i 
když má nepopiratelné schopnosti. Ignoruje sebe sama a své potřeby, staví se 
permanentně do role oběti a nechá si od svého okolí trvale působit příkoří. Při 
našem rozhovoru se rozplakala, je úzkostná, osamělá, pasivní, bezcílně pluje 
životem, vždy najde důvod, proč něco nelze, bojí se změn, vykazuje depresivní 
symptomy. 

 
6) DAG50: Prý nemá strach ze žádné práce, ani fyzické. Má dobrou znalost 

angličtiny. Je schopna vyjít s poměrně velkým okruhem lidí. Svůj věk vnímá jako 
výhodu pro potenciální zaměstnavatele – může se práci věnovat naplno. Vše 
směřuje k tomu, aby se do budoucna věnovala samostatně výdělečným aktivitám. 
Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou:  
Poměrně atraktivní, vkusný, osobitý, slušivý oděv podtrhující dobře tvarovanou 
postavu, sebevědomá, extravertovaná, otevřená, inteligentní, energická, 
optimistická, nadšená, hyperaktivní, s velkou chutí do života, snadno se nadchne, 
někdy až s dětinskou nerozvážností. Nebojí se změn, nových věcí. Nevzdává se, 
dokáže kreativně překonávat překážky.  

 
7) MIL55 : Na sobě si cení pečlivosti, smyslu pro humor, ráda sleduje Receptář, 

fascinuje ji práce s hlínou na hrnčířském kruhu, se sklem, ale sama to nikdy  
nezkoušela. Dle svého vyjádření má štěstí, že jí dcera pomohla s životopisem. 
Jako svůj handicap vnímá věk, jazykovou bariéru. Běžné kancelářské práce i 
počítačové programy by prý zvládla. 



 38

Komentář badatele k celkovému dojmu z kontaktu s respondentkou: 
Dostatečně sebevědomá, inteligentní, klidná, vyrovnaná, optimistická, vyzrálá, 
orientovaná na rodinu, umí se těšit ze života, poměrně skromná, nepotřebuje 
mnoho ke štěstí. 

 
 
I.  Prožívání nezaměstnanosti  
 
1) LUC27: Nemá dobrý pocit z toho, že je nezaměstnaná, ze začátku byla zklamaná, 

že není schopna najít zaměstnání tak rychle, jak předpokládala, ale je spíše veselá, 
radostná, optimistická. Věří, že brzy najde práci, je ochotna jít i do jiného, než 
vystudovaného oboru (psychologie), případně odjet za prací do zahraničí. „To je 
takový blbý jako říkat lidem, že sem nezaměstnaná, to se mi nelíbí moc.“ Zatím se 
umí zabavit, nenudí se.  

 
2) MAG29: “Já bych řekla, že se nenudim. Když nastane ten čas, že bych se měla 

nudit, tak si ňákou aktivitu nebo zábavu vždycky najdu, nemám ráda nicnedělání. 
Střídaj se dny, kdy sem optimistická, veselá a pak pesimistická, smutná. No když 
teda je ta smutná pesimistická nálada, tak to vzniká většinou z toho, že přemejšlim 
nad finanční otázkou, že kdyby třeba přítel byl dlouhodobě nemocný nebo přišel o 
práci, tak by nebylo možný platit nájem a další věci. Když je pozitivní, 
optimistická, tak to vzniká z toho, že moje dítě je spokojené a přítel je spokojený a 
nepřipouštím si ty finanční problémy, spíš se věnujeme tomu společnýmu 
rodinnýmu životu.“ Věří, že brzy najde práci, i když překážkou je, že má malé 
dítě, nemá příliš dobré jazykové znalosti a necítí se být odborně příliš na výši. Být 
nezaměstnaná jí nedělá dobře, i práce na kratší úvazek ji uspokojovala, cítí se 
neužitečná. 

 
3) IRE33: Bere to normálně, tvrdí, že se potřebuje neustále učit něco nového, což 

lze jedině v práci, samostudium ji příliš nebaví, potřebovala by rekvalifikační 
kurz, na který nemá peníze. Cítí se teď spíše v klidu, odpočatá, už nezaměstnanost 
zažila a nedělá si z toho „velkou hlavu“, věří, že si práci brzy najde, protože tomu 
věnuje hodně času. „Tak člověk trochu zleniví… teďko, když sem doma, tak si 
přídu taková nevyužitá… Jinak už se teďko začínám trochu nebo nechci použít 
slovo nudit, to neni nuda, ale už bych potřebovala jít do práce, už to cítím, že bych 
chtěla jít do práce, už bych chtěla pracovat.“  

 
4) REN34: „V pohodě, hezký prázdniny, hodně, hodně se musí šetřit, ale kdyby 

maminka prostě byla maminka, tak by bylo vše v pohodě, všechno se dá přežít“. V 
prožívání u ní záleží, v jakém menstruačním cyklu se nachází, když má „šílenou 
depku“, racionálně si zdůvodní, že na vině je premenstruační syndrom. Nyní, 
když má možnost, pospí si i přes den, „je to zdravé“. 

 
5) IRE39: Vnímá u sebe ztrátu sebevědomí, nevěří si, že něco dokáže, prý je 

optimista, prožívá i někdy radost, ale vše, co říká, je plné pesimismu, bojí se 
budoucnosti, nové práce. Je osamělá, nemá přátele, samotnou ji nic netěší. Cítí se 
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nevyužitá, když byla zaměstnaná, „stihla toho víc“. Má sebevražedné myšlenky, i 
když sebevrahy považuje za podivné a ona by to prý asi nikdy neudělala. Až najde 
práci, tak „snad ani nebude chodit domů“. 

 
6) DAG50: „Já sem takovej ten optimista, rozhodně, když sem byla strašně 

zaměstnaná, sem měla deprese daleko větší, teď nevim, co to je… Nálady… hmm. 
Já se furt na něco těšim jako. A všechno je prostě jako k něčemu dobrý, já to beru 
né jako frázi. Tak to teď má bejt, jak sem se teď zabrzdila, přišla sem si na to, co 
je v tom životě důležitý. Nechci, aby to vyšlo asociálně, že už jako nechci nikdy 
pracovat, ale že teď ten čas takhle využívám a že je to tak správně. Už se nedám 
zahltit nikdy ničim tak, abych neměla čas na vztahy s lidma, na kterejch mi 
záleží.“ Tento volný čas využívá vysoce aktivně k práci na sobě, vzdělávání, 
setkávání s přáteli, péči o rodinu. 

 
7) MIL55: Věří, že práci najde, jednu má dokonce jistou, ale to je nejzazší řešení. Je 

zcela klidná, spokojená, věnuje se domácnosti, rodině a svým zálibám. 
 
 

J. Zlepšení po ztrátě práce  
 
1) LUC27: Přestala ji bolet páteř, udělala si doma ve věcech pořádek, díky brigádám 

jako hosteska se naučila lépe komunikovat s lidmi a navázala užitečné kontakty. 
 
2) MAG29: Psychicky se cítí lépe, syn je šťastnější, protože na něho má více času, z 

čehož se ona také těší. 
 
3) IRE33: Cítí se teď více „v pohodě“, v klidu, její poslední práce byla velmi 

stresující. 
 
4) REN34: Volný čas a úbytek únavy. 
 
5) IRE39: Prý žádné… 
 
6) DAG50: Výrazně se jí snížila hladina stresu (i dle objektivního měření), má více 

času sama na sebe, rodinu, známé, vzdělávání. Dříve tomu tak nebylo kvůli dětem 
a práci, která ji časově zcela pohltila. Velmi se zlepšil její vztah s rodiči, protože 
je pro ně stále k dispozici. 

 
7) MIL55 : „Nikdy sem se necítila lépe, pohoda, doteď mám přislíbeno místo, takže 

sem v klidu.“ Také uvádí zlepšení zdraví. Prý má stále dobrou náladu (v práci 
byly problémy a stres). Je „pánem svého času“, má naprostou svobodu, což jí 
vyhovuje, v minulosti často přemýšlela o „práci domů“. 

 
K. Zhoršení po ztrátě práce  
 
1) LUC27: Zapomíná školní znalosti, mírná finanční deprivace. 
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2) MAG29: „No když sem byla bez práce půl měsíce, tak sem dostala angínu, kterou 
sem už asi 10 let neměla, takže zdraví o něco horší je.“  Určitá míra inanční 
deprivace. 

 
3) IRE33: Pociťuje mírnou nudu, i když tento stav prý nudou nechce nazývat, už jí 

chybí práce, mírně zlenivěla, vstává později, cítí se nevyužitá. 
 
4) REN34: Rodinné vztahy, hlavně s matkou a finanční situace.  
 
5) IRE39: „No to je vono!“ (*zajásala při dotazu na zhoršení). Uvedla ztrátu 

sebevědomí, méně pohybu a tloustnutí a prý ji začínají bolet klouby. 
 
6) DAG50: Uvádí pouze finanční nedostatek - nemůže si dovolit spoustu věcí a 

poprvé v životě ji živí muž a „zdraví také něco stojí“. 
 
7) MIL55 : “Ze začátku sem se nemohla vyrovnat s tím, jak se nás podnik zbavil, 

intriky, ale vyrovnala sem se s tím poměrně brzy. Hned poté jsme jeli na Krétu, 
dostala sem se do jiného prostředí, pak sem vyřizovala operaci a měla sem jiné 
starosti.“ Dále uvádí, že nenastal žádný finanční problém, ale chybí jí každodenní 
styk s lidmi, přehled o dění, zásobování informacemi. 

 
 

L. Prožívání opakovaného odmítnutí při hledání práce 
 
1) LUC27: Několikrát byla odmítnuta, protože nemá praxi, ale nevnímá tuto 

skutečnost negativně, navíc se ve většině případů jednalo o místa, o která neměla 
velký zájem.  

 
2) MAG29: „No chviličku mě to zamrzí a pak nad tim mávnu rukou a hledám dál.“ 
 
3) IRE33: Necítí zklamání, pouze ji mrzí, že musí vynaložit další čas a energii k 

hledání. Zaměstnání měnila v poslední době častěji, proto má prý „racionální 
přístup k věci“. Za optimální dobu pro nalezení dobré práce považuje 3-4 měsíce. 

 
4) REN34: „Náhoda, nic osobního. Nebo nechci věřit, že to je něco osobního, jako 

třeba že by někdo nenáviděl zrzavý, to mi připadá…, no i když možný je všechno. 
No tak je pravda, že některejm lidem bych s chutí dala pěstí, ale v podstatě 
nespravedlnost, že je na světě tolik dokonalých lidí, vhodných prostě pro to, co 
voni potřebujou… Poprvý, když mě odmítli, to je život na nic a když mě odmítli po 
xtý – vy víte houby, vo co přicházíte…Akorát si řikám, se dvěma jazykama, že mě 
nechtěj? Neni to divný?“ Vše je prý „o známostech“. 

 
5) IRE39: „Já sem eště nikde nebyla. Právě, že se bojim. Když slyšim slovo 

výběrové řízení…Myslim si, že až budu procházet těma výběrovejma řízeníma, 
takže asi na ně nebudu působit moc optimisticky, no nevim no. Od Úřadu práce 
sem byla na dvouch místech, tam tvrdili mi teda, že poslali mail, ale přitom vůbec 
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nedali vědět, tak sem tam musela jít znovu osobně, tam mě teda odmítli, ale nic 
sem si z toho nedělala. A ta druhá, ta druhá věc, to bylo do banky. Tam taky…, 
psali, že praxe výhodou a kvůli tý praxi mě nevzali, takže, s tím sem počítala, 
takže já sem nedávala velkej důraz na to nebo sem neměla z toho špatnej pocit.“ 
Prý čeká na nějakou náhodu, která asi nepřijde, uvědomuje si, že se člověk musí 
sám zasloužit aktivním přístupem, současně si myslí, že dobrou práci lze sehnat 
pouze přes známé, které ona nemá. 

 
6) DAG50: Odmítnutí prý díky mnoha kurzům a terapiím přijímá dobře. Nepociťuje 

ho jako svůj vnitřní problém, je-li jí udán důvod. Často pracovní místo nezískala, 
když uvedla svůj předchozí (poměrně vysoký) plat, už ho nezmiňuje.  

 
7) MIL55 : Na pohovoru byla pouze jednou a byla ráda, že ji odmítli, neboť by 

musela daleko dojíždět. 
 
 

M. Vize budoucnosti 
 
1) LUC27: Budoucnost vidí jasně a pozitivně – vybuduje kariéru, udělá si klinickou 

atestaci a bude pracovat na více projektech v neziskových organizacích, její práce 
bude rozmanitá. 

 
2) MAG29: Věří, že brzy bude spokojeně zaměstnaná, očekává problémy s 

nástupem syna do školy (bude nutno upravit denní režim), chce nadále věnovat 
hodně času rodině a dítěti. Doufá, že do pěti let bude vdaná, bude mít stabilní 
zaměstnání a budovat kariéru, dítě bude samostatnější (kroužky, kamarádi), v 
horizontu 10-ti let chce pracovat, věnovat se rodině a daleko více svým koníčkům.  

 
3) IRE33: Nemá velké ambice, nepředpokládá, že se v horizontu jednoho roku 

výrazně změní, chce si zlepšit znalosti účetnictví a angličtiny. Za 5 let bude 
zřejmě vdaná a bude mít děti. Za 10 let děti půjdou do školy a přibude více 
starostí. 

 
4) REN34: Za rok prý bude rozhodně zkušenější o prožitek nezaměstnanosti a o 

hledání práce a „že taky v rodině, v nejbližším okolí ví, kdo je kdo“. Za 5 let by 
byla nejraději v Tel Avivu. Jak zaměstnaná, to neví. V horizontu 10-ti let: „Hm, 
jo taky bych se chtěla naučit japonsky a španělsky možná, já vim, že si nemám nic 
přát, protože se mi to splní a pak zjistim, že sem si měla přát něco úplně jinýho.“ 

 
5) IRE39: Za rok prý bude stejná. Chtěla by prý být samostatnější a ne takový 

„strašpytel“. Za 5 let: „Ježiš, to já neplánuju takovýhle věci takhle do budoucna. 
Sem vyčerpaná úplně z toho… to tam nepiš, to je mimo! Za 10 let, to bude 
člověku, ježiši marjá, za 10 let, to budu pomalu 10 let před důchodem už…“ Za 10 
let bude prý určitě tlustší. 
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6) DAG50: Předpokládá, že za rok bude mít dost financí i času na rodinu a koníčky 
a že se vše „srovná“. Za 5 let bude stále pracovat, ale sama na sebe, intenzivně asi 
4 dny v týdnu a zbytek času bude trávit na chalupě s vnoučaty a kompenzovat 
pobyt ve městě s pobytem v přírodě. Pravděpodobně bude mít další 3-4 vnoučata, 
ženaté syny atd. Za 10 let totéž ještě intenzivněji, více vnoučat. Domnívá se, že 
stále bude něco dělat, i kdyby měla mít „z chalupy penzion“. 

 
7) MIL55 : Za rok se prý příliš nezmění, pokud zdraví neselže. Za 5 let bude v 

důchodu, duševně se nezmění, slábnout bude pouze fyzická schránka. „Za 10 let, 
kdo ví, jestli budu ještě na světě, tak daleko nekoukám. Chci být co nejvíc fit, to 
víte, jak to osud přihraje. To bych si mohla vyjet na dovolenou, klidně ještě do 
ciziny, lákalo by mě cestování.“ 

 
 

N. Sociální opora blízkého okolí  
 
1) LUC27: Rodina vítá, že mohli trávit více času spolu, jet na společnou dovolenou 

atp., má podporu ze strany rodiny, přítele i okruhu známých. 
 
2) MAG29: Velkou oporou je její přítel, jak po stránce emocionální, tak finanční, 

utěšuje ji a dodává sebedůvěru. 
 
3) IRE33: Pochází z Kroměříže, kde je nezaměstnanost běžná. Rodiče v ni mají 

důvěru a věří, že si dobrou práci najde. Psychickou podporu prý ani nepotřebuje. 
Každý problém se nejprve snaží vyřešit sama. 

 
4) REN34: „P řátelé, teta a tatínek to berou naprosto fantasticky, maminka bohužel 

úplně jinak. Vyčítá mi, že sem fluktuant. Po čtrnácti letech u jedný firmy, to teda 
jako fakt sedí. No kdybych neměla přátele, tak sem skočila z okna. Bohužel 
bydlíme jenom ve třetím patře, takže to pro mě nebylo dost vysoko.“ 

 
5) IRE39: „ V rodině nejsou moc přátelští, nejsou z toho nadšený, někdy si řikám, že 

až budu pracovat, že nebudu ani chodit domu.“ 
 
6) DAG50: Velmi dobré sociální zázemí, harmonické rodinné vztahy a mnoho 

kvalitních přátel. 
 
7) MIL55 : Velmi dobré, harmonické rodinné zázemí a přátelé. Rodina ji podporuje 

v rozhodnutí jít případně do předčasného důchodu. 
 
 
 
 
 
 
 



 43

4.4.3. FINANČNÍ ZÁZEMÍ 
 
N.  Finanční situace  
 
1) LUC27: Skromná, šetrná, chodí na brigády, pokud si nemůže dovolit koupit to, co 

chce či potřebuje, půjčí jí přítel či rodina. 
 
2) MAG29: Skromná, šetrná, obětavá. Dříve investovala cca 2000Kč na výlety se 

synem (tak 2x do měsíce), nyní toto financuje přítel. Bydlí u přítele, ze svého platí 
školku a potraviny. Před tímto vztahem byla, coby svobodná matka, v poměrně 
nepříznivé finanční situaci. Má strach, aby k tomu opět v budoucnu nedošlo. 

 
3) IRE33: Finančním problémům čelila v minulosti, nyní je její finanční situace 

ucházející. Musí se omezovat v oblasti volnočasových aktivit - jako zaměstnaná 
byla zvyká na poměrně vysoký životní standard - investovala do posezení s 
přáteli, kina, divadla a cestování cca 5000Kč měsíčně, teď jí zbývá (po zaplacení 
nájmu) na živobytí 2000Kč. V případě nouze se může obrátit na rodinu a nejbližší 
přátele. Nemá strach z chudoby. 

 
4) REN34: Uvádí, že je spořivá, nikdy neměla peněz dostatek na to, aby si koupila 

vše, co by potřebovala, musela by prý „vyhrát ve Sportce“. Finanční podporu prý 
nepotřebuje, protože je materiálně zabezpečena svým dědečkem. Paradoxně si 
rodiče teď půjčili od ní, protože se jim porouchala pračka. Knihovna ji stojí 80kč 
měsíčně, občas si koupí knihu, měsíčně tedy investuje do koníčků zhruba 200-
300kč. Nyní pociťuje nedostatek financí na nákup kvalitních makrobiotických 
potravin, na „šmejdění po sekáči“ a cestování. Na otázku, zda se bojí chudoby, 
odpověděla: „Brr, p ředstava, že budu pod mostem se mi vůbec nelíbí.“ V dnešní 
době prý něco takového hrozí kdykoliv. 

 
5) IRE39: Velmi skromná, šetrná, neustále myslí na „horší časy“, má finanční 

rezervy na „nepředvídatelné situace“. Peníze na uspokojení základních životních 
potřeb má, do koníčků nikdy neinvestovala. Celé náklady týkající se bydlení a 
stravy hradí stále ona i jako nezaměstnaná. Na otázku, co platí manžel, 
odpověděla, že neví, že stále „nadává, že nemá peníze“. Manžel prý platí dětem 
pouze pojistku a občas nakoupí potraviny. V případě nouze se prý nemá na koho 
obrátit, nikdy ji prý nikdy zadarmo nic nedal, vždy se musela spoléhat jen sama 
na sebe. Chudoby se nebojí. 

 
6) DAG50: Její finanční situace je neuspokojivá, ale dokáže ji poměrně kreativně 

řešit. Drahou kadeřnici nahradila levnější a zvolila účes, který nepotřebuje častou 
údržbu, uskromnila se ve spotřebě jídla, různá zařizování si obejde pěšky místo 
jízdy MHD, na chatu se dopraví levně autobusem či s přáteli, přítomnost na 
různých kurzech si odpracuje podpůrnou organizační činností. Nyní jí skončil 
nárok na podporu v nezaměstnanosti a dostává pouze sociální dávky, ale je na ní 
závislých méně dětí a pro její syny je dobré „naučit se starat se o sebe“ a ona se 
učí požádat je o pomoc. „Díky této situaci sem zjistila, že vyžiju z velmi mála, 
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spoustu věcí prostě nepotřebuju nebo už je mám nafurt. A je mi líp bez některejch 
věcí. I z toho mála mám radost. Hmm chudoba… já si myslim, že pokud by měl 
člověk málo peněz na jídlo, je to jen dobře, nejzdravější byli lidi za druhý světový 
války, to je statisticky doložený A ti lidi, který léčim, to je v podstatě vo tom, že 
maj těch peněz moc, moc pijou, moc jí, moc kouřej a všechno to je nepřiměřený.  
A pak musej dát spousty peněz za léky, který je zbavěj toho všeho. Člověk zjistí, že 
potřebuje úplný minimum, pokud má dobrý vztahy kolem.“ 

 
7) MIL55: Netrpí nedostatkem peněz, v ničem se neomezuje, zahrádka ji stojí 

maximálně 200kč měsíčně a vaření je v podstatě nutnost“. 
 
 
4.4.4 Shrnutí informací z rozhovorů 
 
Jelikož jsem postupovala kvalitativní metodou hodnocení dat, snažila jsem se co 
nejcitlivějším způsobem zhodnotit a porovnat mezi sebou výpovědi respondentek na 
základě určitých podobností či rozdílů. V následující tabulce uvádím, pro lepší orientaci, 
shrnutí zjištěných údajů, se kterými budu dále pracovat při analýze sledovaných faktorů v 
kapitole 4.6..  
 
 

Respon-
dentka 

1         
tendence 

strukturo-
vat čas 

2 
tendence 

k 
pravidel-

nosti 

3  
intenzita 
hledání 
práce 

4  
intenzita 
sledování 

TV v 
hodinách 

denně 

5   
intenzita 

zájmových 
aktivit 

6      
intenzita 
společen-

ských aktivit  

7   
pláno-
vání 
času 
(diář) 

8   
sebevě-
domí 

9  
prožívání 
nezamě-
stnanosti 

10 
prožívání 
odmítnutí 
při hledání 

práce 

            
11             

vize 
budouc-

nosti 

12         
míra 

sociální 
opory 

13       
míra 

finanční 
deprivace 

LUC27 
spíše 

vysoká 
střední vysoká 1 vysoká vysoká ano vysoké spíše kladné 

bez 
negativních 

emocí 

jasná, 
pozitivní, 
kariéra 

vysoká střední 

MAG29 
spíše 

vysoká 
vysoká vysoká 3 vysoká střední ano střední spíše kladné 

bez 
negativních 

emocí 

jasná, 
pozitivní, 
kariéra, 
koníčky, 
rodina 

vysoká střední 

IRE33 
spíše 

vysoká 
střední vysoká 2 střední vysoká ne střední spíše kladné 

bez 
negativních 

emocí 

jasná, 
pozitivní, 

rodina 
vysoká střední 

REN34 spíše nízká nízká vysoká 4 a více vysoká střední ne nízké spíše kladné 
negativní 

emoce - vina 
"venku" 

nejasná, útěk 
do Tel 
Avivu, 

vzdělávání 

střední střední 

IRE39 spíše nízká nízká 

nízká (+ 
rekvalifi-

kační 
kurz) 

3 a více nízká nízká spíše ne nízké záporné 
fobie z 

pohovorů 

nejasná, 
negativní, 

strach, 
ztloustnutí 

nízká 
nepociťuje 

ji 

DAG50 
spíše 

vysoká 
vysoká 

nízká (+ 
příprava 

pro samos-
tatně 

výděleč-
nou 

činnost) 

1 vysoká vysoká ano vysoké spíše kladné 
bez 

negativních 
emocí 

jasná, 
pozitivní, 
kariéra, 
koníčky, 
rodina 

vysoká vysoká 

MIL55 
spíše 

vysoká 
vysoká nízká 2 střední střední ano vysoké kladné 

bez 
negativních 

emocí 

jasná, spíše 
pozitivní - 
koníčky, 
obava o 
fyzické 
zdraví 

vysoká 
nepociťuje 

ji 
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Kategorie “časová struktura” zahrnuje prvních 7 sloupců, přičemž v prvním sloupci 
uvádím vyhodnocení “tendence strukturování času”, které je výsledkem komplexního 
vyhodnocení následujících subkategorií ve sloupcích 2-7: tendence k pravidelnosti, 
intenzita hledání práce, intenzita sledování TV v hodinách denně, intenzita zájmových a 
společenských aktivit, plánování času (diář).  
 
Hodnocení míry časové struktury respondentek bude detailněji následovat v kapitole 
4.6.1. Při tomto hodnocení jsem brala v potaz např. u subkategorie intenzita hledání práce 
i další související aktivity a motivace jako je participace na rekvalifikačním kurzu či 
příprava pro samostatně výdělečnou činnost. 
 
Kategorie “osobní dispozice” se týkají sloupce 8-12 a hodnotí subkategorie: 
sebevědomí, prožívání nezaměstnanosti, prožívání odmínutí při hledání práce, vize 
budoucnosti a míra sociální opory. 
 
Kategorie “finan ční situace” hodnotí subkategorii: míra finanční deprivace. 
 
Co se týče škálování, jsou hranice mezi jednotlivými hodnoceními, vzhledem k použité 
metodologii, velmi jemné.  
 
Hodnocení “nízká”, “střední” a “vysoká” (u sloupců 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13) vystihuje 
převažující tendence u jednotlivých subkategorií. U sloupce 13 zároveň ve dvou 
případech uvádím “nepociťuje ji”, jelikož toto hodnocení lépe vystihuje situaci 
respondentek nežli hodnocení “nízká”. 
 
Sloupec 7 – “plánování času (diář)” vypovídá o používání pomůcek či určitého systému 
sloužícího k plánování času (diář, kalendář apod.). U dvou respondentek (IRE33, REN34) 
byla zjištěna absence plánování času, respondentka IRE39 vlastnila plánovací kalendář, 
ale uvedla, že jej v podstatě nepoužívá.  
 
Sloupec 9 – “prožívání nezaměstnanosti” shrnuje hodnocení subkategorií: prožívání a 
převládající pocity v nezaměstnanosti, zlepšení a zhoršení po ztrátě práce. 
 
Sloupec 10 – “prožívání odmítnutí při hledání práce” vypovídá o pocitech či postojích 
respondentek při opakovaném odmítnutí při hledání práce (v jednom případě - 
respondentka IRE39 - se jednalo o fóbii z výběrových řízení, kdy se záměrně této 
frustrující situaci vyhýbala). 
 
U respondentek REN34 a IRE39 (+ IRE33) zvýrazňuji, pro větší názornost, vybrané 
údaje ve snaze ukázat významné odchylky od záznamů ostatních respondentek. 
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4.5. Zhodnocení časové struktury a souvislost s jednotlivými 
faktory 
 
Zde navazuji na předchozí informace týkající se zhodnocení časové struktury, které 
obsahovala tabulka v kapitole 4.5. Jelikož nelze ostře vymezit schopnost či dovednost 
strukturovat čas, hovořím o tendenci ke strukturování času a vymezuji ji jako “spíše 
nízkou” či “spíše vysokou” a argumentaci pro své hodnocení rozvádím dále v kapitole 
4.6.1..  
 
Kapitoly 4.6.2. až 4.6.8. obsahují vyhodnocení a argumentaci vlivu jednotlivých faktorů 
na časovou strukturu respondentek. Jedná se o faktory: lokalizace kontroly, koníčky a 
společenské aktivity, vize budoucnosti, sebevědomí, prožívání nezaměstnanosti, sociální 
a finanční zázemí. 
 
V následující tabulce uvádím hodnocení daných faktorů podle toho, zda je respondentky 
ve svých výpovědích vymezily kladně či záporně.  
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Tendence ke 
strukturování 

času 
SPÍŠE NÍZKÁ SPÍŠE VYSOKÁ 

Respondentka REN34 IRE39 IRE33 LUC27 MAG29 DAG50 MIL55 

LOC interní +  ●     ●● 

LOC externí - ●       

Koníčky + ●  ● ● ● ●● ● 
Koníčky -  ●●      

Společenské 
aktivity + 

●  ●● ●● ● ●● ● 

Společenské 
aktivity - 

 ●●      

Sebevědomí +   ● ●●  ●● ● 
Sebevědomí - ● ●●   ●   

Prožívání 
nezaměstnanosti 

+ 
●  ● ●    

Prožívání 
nezaměstnanosti 

- 
 ●●   ●   

Vize 
budoucnosti + 

  ● ●● ● ●● ● 

Vize 
budoucnosti - 

● ●●      

Sociální opora +   ●● ●● ● ●● ●● 

Sociální opora - ● ●●      

Finanční situace 
+ 

 ●     ● 

Finanční situace 
- 

●  ● ● ● ●●  

Počet bodů 
u faktorů v 

negativním pólu 
5 12 1 1 3 2 0 

Počet 
zastoupených 

faktor ů v 
negativním pólu 

5 6 1 1 3 1 0 

 
 
Hodnocení faktoru lokalizace kontroly (LOC) vychází z výsledků Rotterovy škály k 
měření lokalizace kontroly, kterou každá z respondentek vyplnila (viz příloha 8.2.). Zde 
označuji body pouze 3 respondentky, jelikož zbylé 4 dosáhly počtu skórů v těsné 
blízkosti středové hodnoty. 
 
Sleduji tedy počet zastoupených faktorů jak v “pozitivních” tak “negativních” pólech s 
cílem zjistit, zda vyšší počet zastoupených faktorů v negativním pólu povede zároveň k 
nižší tendenci strukturovat si čas. Dle komentáře k tabulce (viz níže) zároveň škáluji 
hodnocení každého faktoru počtem bodů (1-2) a opět uvádím na konci tabulky celkový 
součet bodů u faktorů v negativním pólu. 
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Světlé řádky se vztahují ke kladným pólům faktorů. 
● 1 bod značí: spíše dobré 
●● 2 body značí: velmi dobré 
 
Tmavé řádky se vztahují k záporným pólům faktorů. 
● 1 bod značí: spíše záporné 
●● 2 body značí: velmi záporné 
 
Následující kapitoly 4.6.1. – 4.6.8. obsahují závěry a argumentaci týkající se zhodnocení 
časové struktury respondentek a zjištěného vlivu jednotlivých faktorů na časovou 
strukturu. 
 
 
4.5.1. Časová struktura 
 
Pravidelnost 
Nejnižší míru pravidelnosti vykázaly respondentky REN34 a IRE39, střední míru 
LUC27 a IRE33.  
 
Intenzita hledání práce 
Všechny respondentky uvedly, že práci hledají od pondělí do pátku, víkendy měly 
uvolněnější strukturu a spíše odpočinkový charakter. 
 
Nejméně se hledání práce věnovaly respondentky IRE39, DAG50 a MIL55 . IRE39 a 
DAG50 pracovaly na zlepšení své kvalifikace, MIL55  byla smířena i s případným 
odchodem do předčasného důchodu, navíc měla práci přislíbenu, čekala pouze na datum 
nástupu. IRE39 a DAG50 časově investovaly do zvýšení své kvalifikace, DAG50 však 
bez konkrétního cíle a IRE39 kromě participace v rekvalifikačním kurzu práci aktivně 
nehledá, spíše jen bezcílně sleduje pracovní inzerci, tento rekvalifikační kurz u ní 
vnímám v podstatě jako určité “alibi”, kterým hledání práce z důvodu strachu a nízké 
sebedůvěry oddaluje. 
 
Intenzita hledání práce bezpochyby souvisí s pravidelností a konkrétním cílem. 
Respondentky, pro které bylo nalezení práce velkou prioritou, věnovaly jejímu hledání 
pravidelně určitý vymezený čas, nepochybovaly, že práci brzy najdou. Výjimku tvoří 
DAG50 - ta však své aktivity postupně směřuje k samostatně výdělečné činnosti a 
IRE39, která se, po sledovanou dobu, hledání práce zcela vzdala.  
 
Sledování TV 
Televizi nejvíce času sledovaly respondentky REN34 a IRE39 a to pravděpodobně ještě 
více než uvedly. 
 
Smysluplné aktivity 
Většina respondentek měla současně koníčky i přátele, se kterými trávila čas a byla 
schopna své dny naplnit smysluplnými aktivitami s jasnými cíly.  
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Co se týče setkávání s přáteli, tvořila výjimku respondentka IRE39, která byla v tomto 
směru mimořádně pasivní. V menší míře se také s přáteli setkávala REN34 a MAG29. 
REN34 má poměrně netradiční zájmy, které však nebyly příliš společenského rázu, navíc 
svými aktivitami nesledovala příliš jasné cíle. MAG29 v hojnějším společenském styku 
omezuje fakt, že má syna. 
 
Plánování času (diář) 
Diář či kalendář (u MIL55 ) používaly všechny respondentky kromě IRE33 a REN34. 
REN34 nezmínila aktivity či setkání, která je nutno pečlivě plánovat. IRE33 diář 
nepoužívá, na naší první schůzku zapomněla. Čas si plánuje spíše ze dne na den. IRE39 
sice diář má, ale její aktivity jsou tak rutinní a omezené, že si čas v podstatě plánovat 
nemusí, podstatné si pamatuje. Absence plánování času jednak svědčí o omezeném 
množství aktivit či setkání, které je nutno plánovat, jednak může značit i určitou míru 
neorganizovanosti. Každopádně se způsob plánování času podílí na dovednosti 
strukturovat si čas. 
 
Závěr: Po zhodnocení daných zkoumaných aspektů časové struktury hodnotím jako 
respondentky s nízkou tendencí ke strukturování času 2 respondentky: REN34 a 
IRE39.  
 
REN34 měla mnoho aktivit, ale jednalo se především o surfování na internetu či 
sledování TV. Některé aktivity opustila údajně z nedostatku peněz (ale zároveň uvedla 
protichůdnou informaci, že je finančně zabezpečena svým dědečkem a že půjčovala 
rodičům peníze na opravu pračky). 3-4 setkání s přáteli za měsíc vnímám, vzhledem k 
jejímu věku, jako nízkou. Navíc od návratu domů v čase oběda už nebyla schopna uvést 
konkrétní aktivity. 
 
IRE39 v podstatě “přežívala ze dne na den”. Zaplatila si rekvalifikační kurz spíše proto, 
aby nebyla doma, kde prožívá frustraci a trpí urážkami jak od manžela, tak od dětí. Dny 
tráví bezcílně, do ničeho nemá chuť, za několik měsíců bez zaměstnání neposlala nikam 
životopis. Nemá přátele a samotnou ji nic nebaví. 
 
Jako respondentky s vysokou tendencí ke strukturování času hodnotím MAG29, 
DAG50 a MIL55. 
 
MAG29 měla své každodenní aktivity dobře naplánované a rovnoměrně uměla čas 
rozdělit na pracovní a odpočinkový.  
 
DAG50 byla schopna zvládnout velké množství aktivit taktéž díky pečlivému plánování a 
schopnosti rozlišovat mezi prioritami. Taktéž nezapomínala na relaxaci.  
 
MIL55 , ač by se zdálo, že toho oproti ostatním, “mnoho nedělala”, plánovala si na každý 
den dílčí aktivity, byla schopna neztrácet čas zbytečnostmi, její dny měly jasnou 
strukturu. 
 



 50

Na pomezí hodnocení “vysoká” a “nízká” tendence ke strukturování času hodnotím 
respondentky LUC27 a IRE33, které jsem však posléze, po zvážení všech aspektů, 
zařadila mezi respondentky s vysokou tendencí ke strukturování času, jelikož jejich 
aktivity byly orientované na konkrétní cíle.  
 
U LUC27 mohla sehrát významnou roli okolnost, že byla čerstvou absolventkou a náš 
rozhovor probíhal v období letních prázdnin. Přesto však vykázala vysokou míru vůle a 
vytrvalosti a v podstatě využila tento čas účelně. 
 
IRE33 měla jako hlavní cíl nalézt práci. Věnovala také čas zvyšování kvalifikace (studiu 
jazyků a účetnictví). Trávila velké množství času s přáteli, kteří jí zároveň pomáhali s 
přístupem na internet apod. – čas tedy využívala dostatečně účelně.  
 
 
4.5.2. Lokalizace kontroly  
 
Škála k měření lokalizace kontroly sestávala z 29 bodů, každý z nich obsahoval dvě 
tvrzení. Respondentky se u každého bodu vždy rozhodovaly pro jedno z nich, které 
zaškrtly. Mohly získat maximum 23 skórů. Vysoký počet skórů značil “externí lokalizaci 
kontroly”, nízký počet skórů “interní lokalizaci kontroly”. Průměr činil 11,5 skórů.  
 
Výsledky se u 4 respondentek pohybovaly v hodnotách okolo středu. 2 respondentky 
dosáhly nízkého počtu skórů: 3 a 7, jedna vysokého počtu skórů: 17. 
 
REN34 měla nejvyšší počet skórů (17) u LOC a tento výsledek utvrdila např. i svým 
hodnocením neúspěchu při výběrových řízeních – chybu vnímala jednoznačně na straně 
zaměstnavatelů, kteří ji odmítají. Její neochota či spíše neschopnost nazírat situaci reálně 
může být překážkou v nalezení práce.  
IRE39 měla naopak poměrně nízký počet skórů (7) u LOC , ale spoléhá sama na sebe až 
přespříliš, není schopna požádat si o pomoc a nemá navíc ve svém nejbližším okolí 
naprosto žádnou podporu. Díky svému nízkému sebevědomí i “realitu” nazírá negativně. 
MIL55  dosáhla nejnižšího počtu skórů u LOC . Tato žena je z mého pohledu 
pragmatická, realistická, bere věci tak, jak jsou, a díky tomu žije celkem spokojeně. 
 
Závěr: Nelze jednoznačně říci, v případě mého výzkumu, že výsledky u faktoru 
lokalizace kontroly korelují s kvalitou časové struktury. Respondentka REN34 a 
IRE39, které dosáhly obě zcela opačných výsledků, jsem celkově hodnotila jako 
osoby s nízkou časovou strukturou, respondentku MILL55 s nejnižší hodnotou 
naopak jako osobu s vysokou časovou strukturou. 
 
 
4.5.3. Koníčky a společenské aktivity 
 
Většina respondentek měla současně koníčky i přátele, se kterými trávila čas a byla 
schopna své dny naplnit smysluplnými aktivitami s jasnými cíly.  
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Co se týče setkávání s přáteli, tvořila výjimku respondentka IRE39, která byla v tomto 
směru mimořádně pasivní. V menší míře se také s přáteli setkávala REN34 a MAG29. 
REN34 má poměrně netradiční zájmy, které však nebyly příliš společenského rázu, navíc 
svými aktivitami nesledovala příliš jasné cíle. MAG29 v hojnějším společenském styku 
omezuje fakt, že má syna. 
 
Závěr: Nezaměstnaní, kteří nemají kvalitní zájmy a koníčky a velmi málo se stýkají 
s přáteli, zřejmě nebudou mít zároveň dostatečně rozvinutou schopnost 
strukturovat si čas. 
 
 
4.5.4. Vize budoucnosti 
 
Ty respondentky, které měly konkrétní a pozitivní vizi budoucnosti, se zdály být i 
celkově sebevědomější a vyrovnanější. REN34 zmínila (“útěk”) do Tel Avivu a znalost 
japonštiny a španělštiny, ale klidně by si prý mohla přát něco jiného. Její představa tak 
postrádala konkrétnosti. IRE39 nebyla schopna o budoucnosti vůbec přemýšlet, nakonec 
ji vymezila velmi skepticky.  
 
Závěr: Jasná a pozitivní vize budoucnosti a konkrétních cílů zřejmě koreluje se 
schopností lépe si strukturovat čas. 
 
 
4.5.5. Sebevědomí 
 
Jako osoby s velmi nízkým sebevědomím jsem hodnotila REN34 a IRE39.  
 
Co se týče odmítnutí při hledání práce, nemělo na prožívání většiny respondentek 
negativní vliv. Výjimkou byla REN34, která jednoznačně vnímala chybu na straně 
potenciálních zaměstnavatelů. IRE39 trpí fóbií z výběrového řízení, dosud žádné ze své 
vlastní iniciativy neabsolvovala. Obě respondentky měly zároveň nižší míru časové 
struktury. 
 
Závěr: Faktor sebevědomí, dle zjištěných výsledků, zřejmě koreluje s časovou 
strukturou. Přijímání odmítnutí při hledání práce souvisí se sebevědomím 
respondentek. Opakovaná odmítnutí mohou vést u osob s určitou osobnostní 
predispozicí až k rezignaci, ztrátě sebevědomí, ochromení aktivit vedoucích k 
nalezení práce, což může narušit jejich schopnost strukturovat čas.  
 
 
4.5.6. Prožívání nezaměstnanosti 
 
V zásadě všechny respondentky nalezly na současném stavu bez práce určitá pozitiva i 
negativa a byly schopny z času, který měly k dispozici, vytěžit co nejvíce ve prospěch 
aktivit, na které po dobu zaměstnání neměly dostatek času.  
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Jednoznačně negativně nezaměstnanost prožívala IRE39, která současně, v porovnání s 
ostatními respondentkami, nejvíce prožívala nudu a vykázala současně nízkou míru 
časové struktury.  
Závěr: Prožívání nezaměstnanosti komplexně zahrnuje více oblastí - osobnostní 
predispozice, nálady, cíle, schopnost adaptovat se na nové podmínky, finanční 
situaci a míru opory od blízkého okolí. Negativní prožívání nezaměstnanosti, které 
se zřejmě s délkou nezaměstnanosti bude prohlubovat, může vést k postupnému 
snižování schopnosti strukturovat čas. 
 
 
4.5.7. Sociální zázemí 
 
Kromě IRE39 měly všechny respondentky velmi dobré sociální zázemí. IRE39 její okolí 
neustále utvrzuje o její neschopnosti a posiluje “začarovaný kruh” jejího strachu, pasivity 
a nedůvěry v sebe sama. REN34 měla podporu rodiny i přátel, ale čelila opakovanému 
ponižování a výčitkám ze strany matky. Obě respondentky hodnotím jako osoby s nízkou 
mírou časové struktury. 
 
Závěr: Míra sociální opory v kombinaci s osobnostní predispozicí daného jedince 
může mít vliv na časovou strukturu. Jelikož však byla v mém vzorku pouze jedna 
osoba, kterou její blízké okolí silně odmítá a frustruje, nemohu tento fakt v rámci 
svého výzkumu garantovat. 
 
 
4.5.8. Finanční zázemí 
 
Žádná z respondentek netrpěla finanční deprivací, která by bránila uspokojení základních 
životních potřeb.  
 
Zhoršení finanční situace vnímaly nejvíce IRE33, REN34 a DAG50, o něco méně 
MAG29. Pro LUC27 k velké změně ve finančním zázemí nedošlo, protože byla zvyklá 
na skromný studentský život. MAG29 má pro volnočasové aktivity finanční podporu 
svého přítele. IRE33 nedostatek financí vnímá jako velký problém v souvislosti s 
volnočasovými aktivitami. Uvedené koníčky REN34 nevyžadují velkou finanční 
investici, i když se prý musela velmi omezit. DAG50 je dostatečně vynalézavá, aktivní s 
velkým množstvím přátel, vždy je schopna nalézt řešení, přestože nedisponuje penězi 
(například si účast na různých akcích “odpracuje” či ji nějakým jiným způsobem 
vykompenzuje).  
 
Závěr: Domnívám se, že postihuje-li finanční deprivace pouze volnočasové aktivity a 
nikoliv úroveň uspokojení základních životních potřeb, velmi záleží na osobnostních 
rysech dané osoby, schopnosti nalézat řešení, hledat alternativy, vytrvalosti, atd. 
Navíc se ukázalo, že určitou mírou finanční deprivace trpěly téměř všechny 
respondentky – většina však měla dobré sociální zázemí, čímž byl negativní dopad 
tohoto faktoru značně utlumen. Vliv tohoto faktoru je tedy, v případě mého 
výzkumu a složení zkoumaného vzorku, diskutabilní. Pokud finanční deprivace 
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neohrožuje uspokojení základních životních potřeb jedince při současné dostatečné 
opoře blízkého okolí, nedá se vliv tohoto faktoru na časovou strukturu jednoznačně 
prokázat. 
Na základě výsledků výzkumu považuji za důležité zdůraznit, že časová struktura je 
komplexně formována a ovlivňována sledovanými faktory, mezi kterými probíhá 
neustálá interakce a posilování vzájemného vlivu. Díky této jejich interakci a 
vzájemnému posilování dochází ke změnám u časové struktury. 
 
 

5. ZÁVĚR  
 
V rámci tohoto výzkumu jsem na základě osobních rozhovorů se sedmi respondentkami 
nejprve zhodnotila jejich tendenci ke strukturování času na základě předem stanovených 
parametrů. Jelikož časovou strukturu nelze přesně zhodnotit číselně či procentuelně, 
přistoupila jsem ke klasifikaci tendence ke strukturování času u respondentek. Jedná se 
totiž o kvalitu, která je v určitém smyslu proměnlivá působením rozličných 
jednorázových či dlouhodobých vlivů. Toto hodnocení vzniklo vzájemným 
porovnáváním dat získaných od respondentek a zahrnovalo následující témata: míru 
pravidelnosti aktivit, intenzitu hledání práce, intenzitu sledování TV, intenzitu zájmových 
a společenských aktivit. Krom toho jsem taktéž hodnotila smysluplnost těchto aktivit – 
zda-li respondentky svou činností sledují určité konkrétní cíle.  
 
Následujícím úkolem bylo identifikovat, zda mají na časovou strukturu respondentek vliv 
následující faktory: lokalizace kontroly (locus of control), intenzita a kvalita zájmových a 
společenských aktivit, vize budoucnosti, sebevědomí, prožívání nezaměstnanosti, 
finanční a sociální zázemí.  
 
Výzkum  prokázal u většiny zkoumaných faktorů zřejmý vliv na časovou strukturu. 
V závěru práce jsem objevila následující vztah: vyšší počet faktorů zastoupených v 
negativním pólu zřejmě povede u dané osoby k nižší tendenci ke strukturování času. 
Jako rozhodující se tedy ukázala skladba sledovaných faktorů. Tento vztah bude 
třeba dalším výzkumem potvrdit. 
 
Vysoká míra schopnosti či dovednosti strukturovat čas bude korelovat s vysokým 
počtem sledovaných faktorů v pozitivních pólech, zatímco nízká míra strukturování 
času s vysokým počtem sledovaných faktorů v negativních pólech. Tyto faktory na 
sebe působí vzájemně a tím současně ovlivňují i časovou strukturu. Čím více faktorů 
se tedy dostane do „negativního pólu“, tím více se zesiluje jejich vzájemný negativní 
vliv na časovou strukturu a tento vliv bude zřejmě s postupující délkou 
nezaměstnanosti gradovat. V opačném případě – bude-li mít daná osoba zastoupenu 
většinu faktorů v „pozitivním pólu“, jak ukázaly výsledky výzkumu, nemusí dojít ke 
zhoršování časové struktury (viz níže). 
 
Respondentky REN34 a IRE39, které jsem hodnotila jako osoby s nejnižší mírou časové 
struktury, měly zastoupeno nejvíce faktorů v negativních pólech.  
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Časovou strukturu jednoznačně ovlivňuje sebevědomí jedince, intenzita a kvalita 
zájmových a společenských aktivit spolu s vizí budoucnosti. Faktor prožívání 
nezaměstnanosti velmi úzce souvisí se sebevědomím a celkovou psychickou pohodou 
daného jedince, přičemž jej výrazně umocňuje úroveň sociálního a finančního 
zázemí. 
 
Jako diskutabilní však shledávám vazbu prožívání nezaměstnanosti a strukturování 
času v případě, pokud by byl výzkum postaven pouze na sledování tohoto jednoho 
faktoru. M ůže existovat mnoho jedinců, kteří budou prožívat spokojenost a přesto 
budou mít nízkou míru časové struktury. Opět zde, podle mého názoru, platí, že 
časovou strukturu významně ovlivní vyšší počet faktorů, nikoli jeden osamocený 
faktor. 
 
U faktoru lokalizace kontroly můj výzkum neprokázal jednoznačný vliv. Tento 
výsledek je diskutabilní vzhledem k malému vzorku respondentů a zejména jeho 
různorodosti. Navíc tím, že Rotterova škála k měření lokalizace kontroly, kterou 
používám, byla, od svého vydání, několikrát modifikována jinými autory, je možné, 
že mohou jiné verze přinést rozdílné výsledky. Zde vnímám potřebu dalšího 
konkretizujícího výzkumu na větším vzorku respondentů, kteří by byly např. 
podobného věku, vzdělání, délky praxe apod. 
 
Faktor finan ční deprivace nebylo možno v případě mnou zkoumaného vzorku 
jednoznačně zhodnotit, jelikož žádná z respondentek netrpěla finanční deprivací, 
která by jí bránila v uspokojení základních životních potřeb. Navíc, jak se ukázalo, 
významnou roli sehrává rodina a nejbližší okolí dané osoby. Dostává-li se dané 
osobě dostatečného přijetí a opory, jak sociální, tak finanční, nebude dopad finanční 
deprivace tak citelný. Určitou výjimkou byla respondentka MAG29, která v 
minulosti poměrně těžké finanční situaci čelila, u ní tudíž tento faktor sehrává 
významnější, spíše motivační roli – svými aktivitami usiluje o to, aby tato situace 
znovu nenastala. 
 
Co se týče korelace délky nezaměstnanosti a snižování schopnosti strukturovat čas, 
tento fakt můj výzkum neprokázal. Paradoxně v mém výzkumu respondentky 
DAG50 a MIL55, které byly nezaměstnány po nejdelší dobu, prokázaly současně 
vysokou míru časové struktury. Bude záležet tedy spíše na osobní predispozici, 
strategii daného jedince a schopnosti udržet určitý režim se vzrůstající délkou 
nezaměstnanosti. 
 
Míra sociálního zázemí a podpory nejbližšího bude odrážet osobnost daného 
jedince. Sebevědomý a vyrovnaný člověk bude vyhledávat společnost podobně 
disponovaných lidí. V tomto výzkumu participovala pouze jedna respondentka, 
která zažívala extrémní nepřijetí svého blízkého okolí a současně sama vykazovala 
depresivní symptomy. Určitá indicie provázanosti s časovou strukturou se zde zdá 
být, ale je třeba dalšího výzkumu na větším vzorku osob s podobnými rysy. 
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6. DISKUSE A DOPORUČENÍ 
 
Nad rámec výzkumu jsem se zamýšlela nad tím, co je hlavním motivem strukturování 
času respondentek. Na mém výzkumném vzorku jsem se pokusila vytvořit určitou 
typologii, pro kterou mi byla inspirací typologie Jahodové (viz 2.7.1. Marienthal) a 
typologie Killpatricka a Trewa (viz 3.3. Mentální zdraví), přičemž jsem vycházela z 
výpovědí respondentek: 
 
1) “společenská” – LUC27, IRE33 

Tyto respondentky nejvíce času trávily se svými přáteli. 
 
2) “všestranná-hyperaktivní” – DAG50 

Tato respondentka měla velmi nabitý program od rána do večera, který zahrnoval 
koníčky, které byly spojeny se setkáváním s přáteli, věnovala se rodině, sobě a 
přípravě na potenciální samostatně výdělečné aktivity. 

 
3) “pro rodinu” – MAG29, IRE39, MIL55 

Tyto respondentky své aktivity většinou podřizovaly rodině a často se věnovaly 
aktivitám v domě či mimo dům, které často byly i jejich koníčky. Určitou 
výjimkou je respondentka IRE39, která doma setrvávala spíše díky své pasivitě. 

 
4) “intelektuálka-solitaire” – REN34 

Tato respondentka měla v zásadě spíše koníčky intelektuálního, informačního 
charakteru. Čtení zpráv na internetu a sledování televize věnovala většinu času. S 
přáteli se setkávala spíše málo, převahu času trávila sama. 

 
U nezaměstnaných by měla být posilována tendence k určité pravidelnosti, která by však 
neměla vést k rigiditě či stereotypu. Nezaměstnaní by se měli zamyslet nad tím, co je 
jejich životním cílem, co je naplňuje, dělá jim potěšení, protože nuda a nedostatek 
nadšení mohou vést k pasivitě a rezignaci. Stanovení a naplňování cílů velmi pomůže 
naplnit jejich dny smysluplně. 
 
Struktura času nezaměstnaných je komplexnější téma, které je možno dále rozvíjet. 
Domnívám se, že velmi záleží např.  na konkrétních situacích a událostech, na náladách 
apod.. Zřejmě se bude některé dny bude dařit nezaměstnaným, potažmo i zaměstnaným, 
svůj čas strukturovat úspěšněji, v jiné dny již méně. Shledávám potřebu longitudálního 
výzkumu, který by hodnotil v různých časových odstupech časové přehledy dne, vývoj v 
motivaci respondentů a u jednotlivých zkoumaných faktorů. 
 
Zahraniční autoři, kteří zkoumali časovou strukturu nezaměstnaných, používali v mnoha 
případech k jejímu zhodnocení tzv. „Time Structure Questionnaire“. Domnívám se, že při 
použití tohoto nástroje a dalších (např. ověřených psychologických nástrojů k měření 
sebevědomí apod. v rámci určité testové baterie) by bylo možno dosáhnout 
komplexnějších a exaktnějších výsledků – toto opět může být úkolem pro další výzkum. 
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Jako velmi inspirativní shledávám knihu Nebojte se nepracovat od E. J. Zelinskiho. 
Celkem mistrně dokáže zejména nezaměstnaným, i když ji považuji za podnětnou i pro 
zaměstnané, podat humornou a odlehčenou formou užitečné informace, nasměrovat je, 
pomoci zvládnout nezaměstnanost. Obsahuje praktické rady a tipy jak rozvíjet koníčky, 
vztahy, jak nově vnímat sebe sama a jak čas bez práce co nejpříjemněji prožít. 
 
Zelinski (2003, s. 22) říká, že tvořivost jde ruku v ruce se zdravým přístupem. Tvořiví 
lidé nacházejí příležitosti tam, kde druzí vidí jen nepřekonatelné překážky. Nechuť měnit 
názory a stupnici hodnot vede k chybnému a zastaralému vnímání světa a naše pokřivené 
představy pak překáží vrozené tvořivosti a radosti ze života. Mnoho lidí odmítá názor, že 
jediné, co jim brání v úspěchu, jsou jejich vlastní postoje a názory. Nejvíce se bojí toho, 
že se budou muset vzdát výmluv, kterými ospravedlňují svůj neúspěch ve hře života.  
 
Buchtová (2002, s. 120-121) uvádí jistá doporučení pro nezaměstnané, se kterými se plně 
ztotožňuji. Lidé bez práce by se měli snažit nepodléhat tlaku nepříznivé situace a 
neztrácet naději. Plánovat si pravidelné denní aktivity – pečovat o sebe, své zdraví a svůj 
zevnějšek, rozšiřovat si kvalifikaci a získávat nové dovednosti, věnovat se koníčkům, 
dovolí-li to finanční možnosti. Kvalitní zájmy totiž rozvíjejí tvořivé schopnosti člověka, 
zvyšují jeho sebevědomí a jsou zdrojem potěšení. Participace v různých zájmových či 
společenských organizacích také dává nezaměstnanému pocit určité sounáležitosti, 
naplnění a přispívá k rozvoji schopností a navazování užitečných kontaktů. Také péče o 
rodinu a své blízké, zejména v oblasti vztahů poskytuje nezaměstnanému oporu. Tento 
čas je dobré využít ke zhodnocení dosavadních životních a pracovních zkušeností, 
vědomostí, znalostí, schopností a dovedností; toho, co člověk zná a umí a čeho třeba 
doposud nevyužil. A vyplatí se připravit se dobře na pohovor s potenciálním 
zaměstnavatelem, což pomůže redukovat možný strach a úzkost. Neuzavírat se do sebe, 
ale udržovat neustálý kontakt s trhem práce a širším sociálním okolím.  
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8. PŘÍLOHY 
 
 
8.1. Dotazník 
 
Pohlaví: 
Věk: 
Bydliště: 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 
Délka nezaměstnanosti (v měsících): 
Délka posledního zaměstnání: 
 
 

A) ČASOVÁ STRUKTURA 
 

1) Co všechno děláte pro to, abyste si našla práci? 
2) Kolik času tomu denně věnujete? 
3) Jaké máte koníčky?  
4) Věnujete se jim pravidelně každý den? 
5) Věnujete jim teď více času, než když jste byla zaměstnána? 
6) Kolik hodin denně sledujete TV? (*spočítáme společně při rozhovoru) 
7) Jak často si vyjdete s přáteli? 
8) Věnujete nyní bez práce přátelům a společenským aktivitám více/méně času než 

dříve, když jste byla zaměstnána? 
9) Jak obvykle trávíte den? 
10) Liší se Vaše denní aktivity ve všední dny a o víkendech? Pokud ano, v čem? 
11) V kolik hodin vstáváte a v kolik hodin chodíte spát? Pospíte si i přes den? 
12) Byla jste zvyklá používat diář? Používáte ho i nyní, když jste bez práce? 
13) Víte co s časem? 
14)  Nudíte se? Pokud ano, jak často? 
 
 

 
B) SEBEDŮVĚRA, SEBEHODNOCENÍ, PROŽÍVÁNÍ 

 
1) V jaké oblasti došlo u Vás ke zlepšení od té doby, co nepracujete ? 
2) V jaké oblasti došlo u Vás ke zhoršení od té doby, co nepracujete ? 
3) Jak na Vaši nezaměstnanost reaguje Vaše nejbližší okolí (rodina, přátelé apod.)?  
4) Cítíte podporu z jejich strany? 
5) Jaké u Vás převládají nálady (dávám na výběr: smutek, strach, pesimismus, 

melancholie, radost, veselost, optimismus,…)? 
6) Jak se cítíte jako nezaměstnaná? 
7) Jaké myšlenky se Vám nejčastěji honí hlavou? 
8) Jaký je Váš zdravotní stav? 
9) Došlo u Vašeho zdraví ke zhoršení od té doby, co jste bez práce? 
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10) Čeho si na sobě nejvíc ceníte - jakých vlastností, dovedností, znalostí? 
11) Jaké máte šance najít si znovu zaměstnání oproti jiným nezaměstnaným? 
12) Co prožíváte, když jste u výběrového řízení odmítnuta? 
13) Věříte, že v nejbližší době (1-2 měsíce) najdete znovu zaměstnání? 
14) Jmenujte důvody, proč právě Vy nemůžete najít zaměstnání? 
15) Co si myslíte, že je Vaším handicapem při hledání zaměstnání oproti ostatním 

nezaměstnaným? 
16)  Jako jakou osobu sama sebe vidíte za 1 rok, 5 let, 10 let? 
 
 
 
C) FINANČNÍ DEPRIVACE 
 
1) Máte dostatek peněz k uspokojení základních životních potřeb? 
2) Domníváte se, že je ve Vašem okolí konkrétní osoba/(y), která/ré je/ jsou 

připravena/(ny) a ochotna/(ny) Vás finančně podporovat v případě potřeby po 
nezbytně nutnou dobu? 

3) Jakou částku jste byla zhruba zvyklá investovat měsíčně do svých koníčků, když 
jste měla zaměstnání? 

4) Můžete si dovolit investovat tutéž částku do koníčků nyní, když jste bez 
zaměstnání? 

5) Co si teď nemůžete, bez zaměstnání, dopřát, co jste si obvykle dopřávala jako 
zaměstnaná? 

6) Bojíte se chudoby? 
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8.2. Rotterova škála k měření lokalizace kontroly 
 
 
1.  

 A) Děti se potýkají s problémy, protože je jejich rodiče příliš trestají.  

 B) S dětmi jsou v dnešní době problémy proto, jelikož jsou na ně rodiče příliš 
mírní.  

2.  

 A) Lidem se v životě stávají nepříjemné věci částečně proto, že prostě mají 
smůlu.  

 B) Lidské nezdary jsou především důsledkem chyb, kterých se dopouští.  

3.  

 A) Jeden z hlavních důvodů, proč jsou války, je nedostatek zájmu lidí o politické 
dění.  

 B) Války budou vždy, ať se jim lidé budou snažit zabránit sebevíce. 

4.  

 A) Každému člověku se nakonec dostane uznání, které si na tomto světě zaslouží.  

 B) Lidská snaha často zůstane nedoceněna, ať se snaží sebevíce.  

5.  

 A) Myšlenka, že učitelé jsou k žákům nečestní, je nesmysl.  

 B) Znalosti většiny studentů často neodpovídají úrovni ohodnocení, kterého 
dosáhli spíše náhodnými okolnostmi.  

6.  

 A) Bez těch správných příležitostí se člověk nemůže stát schopným vedoucím.  

 B) Schopní lidé se nestali vedoucími proto, že se nechopili příležitostí, které se 
jim naskytly.  

7.  

 A) Ať děláte, co děláte, někteří lidé Vás prostě nemají rádi.  

 B) Lidé, kteří nejsou schopni docílit toho, aby je ostatní měli rádi, neví, jak 
vycházet s ostatními lidmi.  
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8.  

 A) Dědičnost hraje rozhodující roli v utváření osobnosti člověka.  

 B) Jsou to životní zkušenosti, které ovlivňují to, jaký člověk je.  

9.  

 A) Mnohokrát jsem se přesvědčil o tom, že co se má stát, se stane.  

 B) Vždy se mi více vyplatilo spoléhat se na vlastní činy než na osud.  

10.  

 A) Je-li student řádně připraven, zřídkakdy, pokud vůbec, se stane, že by byl 
hodnocen nespravedlivě.  

 B) Často se otázky vůbec nevztahují k probírané látce, takže je zbytečné se učit.  

11.  

 A) Úspěšným se člověk stává tvrdou prací, náhoda v tom hraje malou nebo 
žádnou roli.  

 B) Získání dobré práce závisí především na tom být ve správný čas na správném 
místě.  

12. 

 A) I průměrný občan může mít vliv na rozhodnutí vlády.  

 B) O tomto světě rozhoduje pár vlivných lidí, prostý člověk nemůže nic moc 
ovlivnit..  

13.  

 A) Pokud tvořím plány, jsem si téměř jist, že je zrealizuji.  

 B) Je moudré nedělat plány příliš dopředu, protože vše může být úplně jinak, vše   
stejně závisí na náhodě.  

14.  

 A) Někteří lidé jsou prostě špatní.  

 B) V každém člověku je něco dobrého.  

15.  

 A) Pokud chci něčeho dosáhnout, spoléhám se málo nebo téměř vůbec na 
náhodu.  
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 B) Častokrát bychom se stejně dobře mohli rozhodovat hozením mince.  

16.  

 A) Šéfem se často stane ten, který měl dostatečné štěstí na to, aby byl na 
správném místě první.  

 B) Lidem je umožněno zastávat takovou pozici, na kterou mají schopnosti; 
náhoda s tím má málo či nic co do činění.  

17.  

 A) Jak už to tak ve světě chodí, většina z nás je obětí sil, kterým ani nerozumíme 
a nejsme schopni s nimi nic dělat.  

 B) Aktivní účastí na politickém a sociálním dění může každý člověk ovlivňovat 
světové události.  

18.  

 A) Mnoho lidí si neuvědomuje, do jaké míry jsou jejich životy ovlivněny 
náhodnými událostmi.  

 B) Nic není „náhoda“. 

19.  

 A) Každý by měl připustit, že občas dělá chyby.  

 B) Zpravidla bývá nejlepší nepřipouštět si vlastní chyby.  

20.  

 A) Je těžké poznat, zda Tě někdo má nebo nemá opravdu rád.  

 B) Kolik přátel máš závisí na tom, jak dobrý člověk jsi.  

21.  

 A) Nakonec jsou nepříznivé události vykompenzovány těmi pozitivními. 

 B) Mnohé nezdary jsou zapříčiněny nedostatkem schopností, nevědomostí, 
leností nebo všech tří dohromady.  

22.  

 A) Při dostatečné snaze jsme schopni vymýtit korupci v politice.  

 B) Lidé mohou těžko ovlivnit to, co politici dělají.  
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23.  

 A) Někdy nerozumím tomu, jak učitelé dospěli k hodnocení žáka.  

 B) Je přímá souvislost mezi tím, jak pilně studuji a jakou známku dostanu.  

24. 

 A) Dobrý vedoucí očekává od podřízených, že se budou schopni sami 
rozhodovat.  

 B) Dobrý vedoucí podřízeným přesně vysvětlí, co mají dělat.  

25.  

 A) Často mám pocit, že mám malý vliv na to, co se mi děje.  

 B) Nevěřím tomu, že náhoda nebo štěstí hrají nějakou podstatnou roli v mém 
životě.  

26.  

 A) Lidé jsou osamělí, protože se nesnaží být přátelští.  

 B) Nemá smysl příliš se snažit zalíbit se některým lidem; pokud Vás nemají rádi, 
tak na tom nic nezměníte. 

27.  

 A) Na středních školách je kladen příliš velký důraz na tělesnou výchovu.  

 B) Týmové sporty skvěle napomáhají k formování lidského charakteru.  

28.  

 A) To, co se mi děje, je výsledkem mých činností.  

 B) Někdy mám pocit, že nemohu dostatečně ovlivnit, to co se mi v životě děje.  

29.  

 A) Většinou nerozumím tomu, proč se politici chovají tak a tak.  

 B) Lidé sami jsou v dlouhodobé perspektivě zodpovědní za špatnou vládu, jak na 
národní, tak lokální úrovni.  
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8.3. Respondentka DAG50 
 
A) 
1) CO VŠECHNO DĚLÁŠ PRO TO, ABY SIS NAŠLA PRÁCI? „Neustále si 

doplňuju vzdělání a to sem dělala vždycky. Permanentně sem chodila na jazyky a jako 
v podstatě sem, jako v podstatě neexistovalo období, kdy bych nedělala nic. A jak sem 
třeba měnila tu práci, a jenom tím že ji změníš, tak si musíš zvyknout na jiný 
podmínky, a jak sme se učili v psychologii, člověk by měl měnit po pěti letech měnit, 
je to i zdravý, dnes se to dělá po dvou, třech. A pokud nepostoupíš, neuděláš kariéru, 
tak by se to mělo – kvůli zkušenostem. Nový zkušenosti, nový lidi, novej vítr a to 
plácám obecně. Prvních deset let sem pracovala tak, abych to měla blízko domu, 
protože sem vychovávala tři děti. Zabodávala sem kružítko a pokud to bylo do deseti 
minut cesty, tak sem tam šla jako. Dojíždět někam se mi nevyplatilo. No a co dělám? 
Internet, známí, inzeráty samozřejmě čtu, využila sem všech těch možností, co mi dali 
na Úřadu práce – co je zrovna v nabídce, ty ti přidělej, co tam zrovna je, ale aby to 
mělo angličtinu, personalistika nebo logistika nebo něco s tou deklarací. Moje cesta 
je úplně jinde, vzdělávám se ve všech alternativních metodách léčení, všechny terapie, 
které souvisí s duševním zdravím, esoterika. Tomu věnuju maximum času, peněz a 
zkoušim to na sobě.“ 

2) KOLIK ČASU TOMU DENNĚ VĚNUJEŠ? „Teď sem vlastně žádnej čas hledání 
nevěnovala, protože sem pracovala na lidech.“  MLUVÍŠ O MINULOSTI … 
„Aaaaah, no teďko, protože já jí vlastně mám práci načerno, ale nemám za to prachy 
žádný. Ale pak mám několik možností, jak si vydělat. Ale to všechno chce čas – aspoň 
půl roku čas, udělat si jméno, třeba vim o jedný realitce. Ale to neni o tom, že to 
dělám, já se musim naučit, jak to funguje, co se s tim dělá. Ale tam, když se něco 
povede, dostaneš peníze za půl roku, za rok… to sou takový pokusy, kde z devadesáti 
procent nebudou praxy nikdy, to neni, že nic nedělám, ale… Ale pokud mám možnost 
jít na nějakej kurz v rámci něčeho, tak třeba du a poslechnu si makléřský něco – den 
dva. To je takový sebetestování. Zkouším, co by mě ještě jinýho bavilo. Pokud to bude 
mít co dělat s lidma, kterým to pomůže, tak nejvíc, co mě uspokojuje je, že pokud se 
mu po půl roce sníží tlak, tak sem šťastná, ale dělám to jakoby zadarmo a chci to 
dělat zadarmo, pokud to člověk může a umí. Člověk si potřebuje vydělat na tohleto 
nějak jinak. Takovou tou klasickou, normální prací, jak říká můj muž, která zabere 
tolik času, že pak neni čas na tohleto. Už bych potřebovala bejt v důchodu, abych ten 
čas měla.“  

3) JAKÉ MÁŠ KONÍ ČKY?  „No cokoliv o tom zdraví jako, to mě zajímá hodně, prostě 
jako sem v klubu, kterej se jmenuje „Klub zdravého a harmonického života“ – čili je 
to podle světové zdravotní organizace. Být zdravý znamená být zdravý nejenom 
finančně, emočně, sociálně, není to zdraví jenom fyzické. Je to kompletně zdraví a 
většinou nám každýmu něco chybí. Buď máš peníze a nemáš partnera nebo je partner 
a neni práce, ale je potřeba, aby ten život stál na všech čtyřech nohách, nejenom na 
jedný, na dvou, nejlépe na všech čtyřech. Krom toho mám obrovskou rodinu – já se 
starám o tři děti, o dvě vnoučata, chalupu, nikdo jinej na ní nemá čas. V mym věku 
mám pocit, že sem se napracovala tolik, že bych byla ideální pani Jágrová Rubešová. 
Děti by, při tom, co dělají, potřebovali mít babičku, matku, zázemí, která od rána do 
večera vaří.“ 
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4) VĚNUJEŠ SE JIM KAŽDÝ DEN?  „Ano.“ 
5) VĚNUJEŠ JIM NYNÝ VÍCE ČASU, NEŽ KDYŽ JSI BYLA ZAM ĚSTNANÁ? 

„Tak rozhodně no, protože byla období, kdy sem neměla čas vůbec na sebe – no 
vůbec. Někdy sem chodila z práce v půl jedný v noci. To je možná dva, tři roky v 
životě, kdy mám čas sama na sebe a na ty lidi, na který chci mít čas. Přes tu práci se 
dvě třetiny času musíš zabývat lidma, kterýma ani nechceš, který sis nevybrala a se 
kterýma jenom pracuješ.“ 

6) KOLIK HODIN DENN Ě SLEDUJEŠ TELEVIZI?  „Já se snažim na ní nekoukat 
vůbec. Nebo takhle ona většinou hraje, ale já při tom čtu, protože na ni koukaj děti. 
Na chalupě ji nemám vůbec, přijde mi to jako žrout času, ale velmi ráda se kouknu na 
čt2, na jakejkoliv vzdělávací pořad, zeměpisně, architektonicko-zdravotně, tak najde 
se tam samozřejmě. Většinou chodim domu později, zprávy třeba nesleduju naprosto 
cíleně, ztráta času. Sleduju sport díky dětem – protože to děti vrcholově dělaji. Ale 
jako miluju divadlo a kino, tam chodim často, mám spoustu známejch, který maj 
možnosti sehnat lístky. Konzerty. To je jedna z věcí, který si teď užívám. Milovala sem 
to vždycky, na gymplu sem byla dennodenně. Trénuju na důchod, kdy budu někde v 
lese.“ 

7) JAK ČASTO SI VYJDEŠ S PŘÁTELI?  „Tim, že mám teďko přátele přes ty stejný 
koníčky, tak já sem dennodenně s někym, furt – čtyřikrát, pětkrát týdně, o víkendu sem 
většinou na chalupě, denně sem s nima v kontaktu nějakym způsobem, ne že bychom 
si šli jen tak sednout, něco ode mě potřebujou zdravotně a nebo ta kultura, no. Nepiju, 
nekouřim. (*úsměv)” 

8) VĚNUJEŠ NYNÍ BEZ PRÁCE PŘÁTEL ŮM A SPOLEČENSKÝM 
AKTIVITÁM VÍCE NEBO MÉN Ě ČASU NEŽ DŘÍVE, KDYŽ JSI BYLA 
ZAM ĚSTNANÁ? „Tak já sem se snažila na to nekašlat, ale nebyl na to čas, jestli to 
dřív bylo jednou za měsíc za dva, tak teď je to aspoň jednou dvakrát za týden, 
maximálně jednou za deset dní – někde na kultuře nebo sport nebo sem s dětma na 
závodech. Minimálně čtyřikrát do měsíce sem někde.“ 

9) JAK OBVYKLE TRÁVÍŠ DEN?  „Deleguju byt, dělám naprosto poctivě domácí 
práce tak, jak sem to dělala na mateřský, denně peru, denně žehlim, denně nakupuju, 
vařim, obstarávám služby, krom toho se starám o rodiče. Jim je potřeba nějak pomoct 
– se zavařuje – přinesu odvezu sklenice, dojdu na zahrádku, na chalupě o víkendu 
musim posekat, naštípat, uklidit, vyvětrat, obstarat barák. Představa, že sedim a nic 
nedělám, je hrozná představa, to tak neni. Šiju, dělám veškerý i ruční práce, je to 
takový, vnučku mám, takže… . včetně toho, že mám víc času na čtení 3 hodiny denně 
minimálně. Mám nově – sem loni, předloni? Byla sem na kurzu na kreslení pravou 
mozkovou hemisférou, kde tě naučej nakreslit vlastní portrét, sou to takový terapie a 
já tam chodim pravidelně, protože to pomáhám organizovat. Kamarádka je 
mimopražská a já jí to pomáhám organizovat. Lidem, který znám, řeknu, že je kurz a 
přijďte, s tím, že to organizuju, můžu tam bejt jakoby zadarmo jo. Chodim jednou 
týdně cvičit, mohla bych dvakrát, ale nemám na to prachy. Chodim pěšky taky, se 
snažim jo, když sem neměla na tramvajenku, obcházela sem všechno to zařizování 
pěšky – to taky zabere dost času.“ 
POPIŠ MI TVŮJ OBVYKLÝ DEN.  „V sedum hodin vstanu, většinou rvu tu 
pračku, protože kluci přijdou z tréninku, pak můžu uklidit po snídani, mě to zabralo 
celou dobu, než sem v bytě všechno skřín po skříni uklízela, knížky stěhovala, 
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odnášela do antikvariátu. Jak hodně čtu, tak těch papírů a zápisků je poměrně hodně, 
tak sem se to snažila utřídit, ze všech možnejch kurzů nacpat do pc, udělat tahák, 
výtah, ty poznámky rukou psaný nejsou až tak přehledný. Dávám to třeba na disketu a 
pak to pošlu lidem, který maj o to zájem, abych jim to nemusela vykládat. Plus do 
toho jdu nakoupit.“ KOLIK ČASU TRÁVÍŠ U POČÍTA ČE? „U počítače sedim 
tak čtyři hodiny denně. Hledám si informace a zpracovávám si ty poznámky – ty tři, 
čtyři hodiny denně, je to přerušovaný, jo.“ 
OBĚDVÁŠ PRAVIDELN Ě? „Neobědvám v pravidelnou hodinu. Teď je to trošku 
jinak v tom, že nemám peníze na to, abych jedla to, co sem jedla dřív. Ale tak jako si 
něco mezi dvanáctou a jednou do sebe šoupnu, i když je to třeba ovoce, to spíš v tý 
práci sem neměla čas se najíst. Teď se snažim jako na to myslet. Ten čas, kterej mi 
takhle jakoby byl dán, sem využila k tomu, abych na sobě… Nechala sem si udělat 
různý preventivní vyšetření, obešla sem zubaře a nechala sem si udělat různý testy, 
nejen kvůli tomu, abych si dokázala, že sem v pořádku, to sem věděla, že sem, ale 
abych třeba dokázala těm lidem říct, že test z vlasů na obsah minerálů je blbost a že 
existuje nějakej Varicard, který zjistí, jak je na tom tvůj vnitřní stav organismu, jak 
seš na tom, změří i stav autonomního regulačního systému. Já sem věděla, že sem 
celej život zdravá, že nejedu na rezervu, ale že je potřeba mýmu tělu jen přilepšit.“  
A CO ODPOLEDNE? „ Odpoledne vylezu ven a s někym se sejdu, vyřizuju čistírny 
apod., tyhlety blbosti, co je třeba vyřídit nebo jdu nakoupit. Večeře u nás je to tak, že 
všichni přijdou v sedm, jiný teprve v půl osmý, každýmu zvlášt prostě no. Nebo sem 
navštívila ty rodiče, vnučku. Spousta činností vyplynulo z toho že děti něco 
potřebujou, pučit knížky do knihovny, čim sem jim mohla ušetřit čas ve zkouškovym 
období nebo před závodama na tréninku, byla sem servis, co pomoh. Denodenně 
někdo něco potřebuje. Pokud sem byla odpoledne venku, tak máme pravidelný setkání 
se všema těma různejma skupinama. Buď sem byla odpoledne doma a večer s nimi 
nebo naopak, večer na ňáký kultuře třeba a tak. Spousta těch lidí, co dřív věděli, že 
čas nemám, buď mě přijeli navštívit na chalupu nebo tak. Stýkám se s hodně lidma.“ 

10) LIŠÍ SE TVÉ DENNÍ AKTIVITY VE VŠEDNÍ DNY A O VÍKEND ECH? 
POKUD ANO, V ČEM? „Ve všední den dělám domácí práce v bytě a o víkendech 
na chalupě s tim, že tam mám na starosti ještě zahradu, která je poměrně dost velká. 
Takže pleju, seju, sekám.“ 

11) V KOLIK HODIN VSTÁVÁŠ A V KOLIK HODIN CHODÍŠ SPÁT? POSPÍŠ 
SI I PŘES DEN? „S tim spanim to bude jednodušší – mezi jedenáctou, dvanáctou 
denně, snažim se to nepřehánět teda a budim se, to sem zvyklá, chodila sem do práce 
na osmou, devátou, teď jak sem dojížděla na sedmou, budim se v půl šestý v šest, v tu 
dobu vstává celá rodina, vylejzám tak mezi tou sedmou a půl osmou v průměru plus 
mínus. Přes den nespim, nemám na to čas!“ 

12) BYLA JSI ZVYKLÁ POUŽÍVAT DIÁ Ř? POUŽÍVÁŠ HO I NYNÍ, KDYŽ JSI 
BEZ PRÁCE? „No vždycky, pravidelně, mám jich několik, tři dokonce. Jinak se 
snažim si to pamatovat. Teď ho pořád používám. Právě na ty jakoby různý aktivity se 
to snažim oddělit – mám okruhy přes školy, známí a tu terapii, přes školu plus třeba ty 
kurzy a přes to zdraví, kurzy přes tu kresbu.“ 

13) VÍŠ, CO S ČASEM? „No mám ho furt málo. Mám krátkej den, mám pocit, že by se 
toho dalo stihnout daleko víc, ale já to mám ráda, když to mám jako nabitý.“ 

14) NUDÍŠ SE? POKUD ANO, JAK ČASTO? „Nikdy, ne.“ 
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B) 
1) V JAKÉ OBLASTI U TEBE DOŠLO KE ZLEPŠENÍ OD TÉ DOBY,  CO 

NEPRACUJEŠ? „Minimálně se mi podstatně snížila hladina stresu, je to i změřený 
– mám to na papíře. Mám čas sama na sebe a daleko víc na rodinu, známí, spousta 
na vzdělání – to je úžasný. To prostě, to sem neměla nikdy. Nikdy sem na sebe neměla 
čas. Nešlo to kvůli dětem a pak práce, která mě úplně pohltila. Vylezla sem a trošku 
sem se vzpamatovala až někdy v osmačtyřiceti, nikdy to nebyla ani minuta. Sem 
nebyla schopna říct tchýni, co chci k vánocům, ta z toho byla vždycky úplně vyřízená. 
Věnuju se prarodičům. Máme tři babičky, tři dědečky. Pravidelně je navštěvuju. Je to 
něco jinýho.“ 

2) V JAKÉ OBLASTI U TEBE DOŠLO KE ZHORŠENÍ, OD TÉ DOBY , CO 
NEPRACUJEŠ? „Samozřejmě v tom, že si nemůžu dovolit spoustu věcí a poprvé v 
životě jakoby mě živí muž, trošku, on na to nebyl zvyklej. Nikdy sem po něm nic 
nechtěla. I to zdraví něco stojí, je potřeba mít peníze. Musim přemejšlet jestli se pudu 
vykoupat do rybníka, protože nemůžu do bazénu, je tam spousta omezení.“ 

3) JAK NA TVOU NEZAM ĚSTNANOST REAGUJE TVÉ NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ?  
„Kamarádky sou ze mě vyřízený totálně, ty maj stres za mě jako. Oni žijou, já mám 
dvě takový skupiny známých, jedna má tzv. trvale stále normální zaměstnání, o které 
se dennodenně bojej, takže tam seděj od nevidim do nevidim, dělaj naprosto šílený 
věci, aby z jejich pohledu udělali vše pro to, aby je někdo nevyhodil, protože si 
uvědomujou, že na to nestačej, nemůžou a tak dále a o ty já se starám permanentně 
zdravotně a pak jsou ti druzí a ti jsou na volné noze nebo sou v tak relativně dobrých 
postech a maj hodně peněz, ty zas ta práce baví většinou, ale sou vystresovaný a 
nemaj čas absolutně na nic. A to zhoršení, zhoršení, to je zkušenost, mě se už nechce 
do tý první skupiny, ale ta druhá je taky hrozná. Zhoršení, zhoršení…Já to všechno 
vidim jako zlepšení, že se o sebe budu muset sama postarat někdy, ale jenom jako 
osoba samostatně výdělečně činná. Na základě různejch předsudků se třeba ani 
nedostanu k pohovoru o ňáký místo. Člověk pošle životopis a oni ti neřeknou, že je to 
kvůli věku, že je to kvůli, kvůli… neni to kvůli věku nebo tomu, jak vypadám, ale 
pokud sou tam dvě možnosti – jedna holka po škole a já, tak si vyberou ji, protože jí 
mohou dát s lepším svědomím daleko míň peněz než mě. Nevidím to jako diskriminaci 
věkovou, naopak. Když sem šla na ten poslední pohovor, sme se s těma dvěma šéfama 
shodli, že neni stálejšího a svědomitějšího zaměstnance, než toho nad padesát, děti už 
má odrostlí, takže tam nehrozej žádný takový ty výpadky jako u mladý holky.“ A CO 
RODINA?  „Rodina v klidu naprosto. Nevim no. Voni maj ten servis, kterej si neužili 
a ještě je to nepřestalo bavit. Muž možná samozřejmě byl, ačkoliv o tom nemluvil, tak 
si myslim, že to poprvé cítil jako stres, protože za tu dobu, co sme spolu – stres z toho, 
že s nim se něco stane. Myslim, že tenkrát nevim, jestli z toho byl uplně nemocnej, 
nikdy o tom nemluvil, ale tyhlety věci, tíhu zodpovědnosti, snáší špatně, bych řekla.“ 

4) CÍTÍŠ PODPORU Z JEJICH STRANY?  „No určitě, já jim tu podporu můžu 
oplatit tím, že konečně sem fyzicky jakoby přítomná a vztah s rodiči se třeba strašně 
zlepšil, mohu kdykoliv přijet, oni ví, že přijedu, je to fajn no.“ 

5) JAKÉ U TEBE PŘEVLÁDAJÍ NÁLADY?  „Já sem takovej ten optimista. 
Rozhodně, když sem byla strašně zaměstnaná, sem měla deprese daleko větší, teď 
nevim, co to je. Já sem v době, kdy všichni byli zdraví, všichni měli práci, všichni byli 
v pořádku a neměli sme na sebe tolik času, kolik já sem si myslela, že bysme měli mít, 
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tak to bylo pro mě hrozně těžký, mě bylo líto těch let, který běžely naprosto nesmyslně 
a který sem trávila v práci s úplně cizíma lidma kvůli penězům. Nálady… hmm. Já se 
furt na něco těšim jako. Už sem si to tak…. A všechno je prostě jako k něčemu dobrý, 
já to beru né jako frázi. Tak to teď má bejt, já musim přijít na to, jak sem se teď 
zabrzdila, přišla sem si na to, co je v tom životě důležitý. Z toho titulu sem za to 
jakoby vděčná. Nechci aby to vyšlo asociálně, že už jako nechci nikdy pracovat, ale že 
teď ten čas takhle využívám  a že je to tak správně. Už se nedám zahltit nikdy ničim 
tak, abych neměla čas na vztahy s lidma, na kterejch mi záleží.“ 

6) JAK SE CÍTÍŠ JAKO NEZAM ĚSTNANÁ? „Já nevim, jestli sem to překonala, já 
se tak prostě necítím, já mám kolem tý rodiny práce pořád dost, to jako nekončí nikdy 
a pořád to ještě neni tak, abych měla ten byt tak uklizenej, jak bych si představovala. 
Je spoustu… Já sem si dycky říkala, že kdyby mě někam vzali, zas už bych nestíhala a 
musela bych si na to vzít dovolenou.“ 

7) JAKÉ MYŠLENKY SE TI NEJ ČASTĚJI HONÍ HLAVOU?  „No jako jestli mám 
teda problém, tak ten, abych měla peníze na to, abych si mohla dovolit to neustálé 
dovzdělávání se, abych měla na knížky, na školu, protože mě prostě připadá, že je 
spousta věcí, který by se člověk měl naučit. S tim souvisí i další věci, ta kultura, 
cestování, neni to o penězích na účtech, ale všechny ty věci něco stojej a je potřeba na 
to ty peníze někde vydělat. To je jako motivace. Abych si to mohla dovolit prostě i v  
tom důchodu. Hrozný zjištění je, i když sem pracovala za nadprůměrný peníze 
neznamená, že člověk bude zajištěnej v důchodu a nepomůže mi ani penzijní 
připojištění, prostě nepomůže, naše generace bude muset pracovat do sedumdesáti. 
Ale nepude to v oficiálních poměrech. A jim nedochází, že je tady dvě třetiny starejch 
lidí, který by na mladý rádi dělali, ale když nás nenechaj, stejně budeme muset dělat 
něco někde no. Abysme utáhli ty nájmy a tak.“ 

8) JAKÝ JE TV ŮJ ZDRAVOTNÍ STAV? (*zaťukala to) „Velmi dobrý. Čim dál lepší. 
Nikdy sem se fyzicky necítila tak dobře jako teď a bude to ještě lepší. Mládí si koupit 
lze… (*úsměv)” 

9) DOŠLO U TVÉHO ZDRAVÍ KE ZHORŠENÍ OD TÉ DOBY, CO JSI  BEZ 
PRÁCE? „Jediný oči – to už budu řešit příští rok – na to máme dvoudenní seminář 
na škole. Chci se zbavit brýlí. Jinak zlepšení. Protože brýle sou drahý – to je z toho 
důvodu víceméně. Nechci chodit do práce, abych si vydělala na brejle. Je potřeba 
omezit všechny takový ty podpůrný věci, který by člověk ve stáří teoreticky mohl 
potřebovat. Chci si najít práci, aby oči nebyly namáhaný, abych mohla ty tři hodiny 
denně číst nebo studovat. Nechci práci, kde budu furt sedět u počítače. A pak kdybych 
čtyři hodiny četla,  tak to je nápor.“ 

10) ČEHO SI NA SOBĚ NEJVÍC CENÍŠ – JAKÝCH VLASTNOSTÍ, 
DOVEDNOSTÍ, ZNALOSTÍ?  „No je to hezký, že je to takhle zaměřený☺, protože 
já si myslim, že se nebojím žádný práce, ani fyzický, jakýkoliv, sem v tomhle směru 
naprosto přizpůsobivá, když jde o činnost jako takovou, ale ničí mě rutina nebo 
práce, která je dopředu zbytečná a neefektivní  a musí se dělat opakovaně a taky mám 
problémy přizpůsobovat se jako pomalejšímu tempu. To prostě nemůžu no. Včetně 
toho, že sem schopná vyjít s poměrně velkym okruhem lidí co do povah a všech 
možnejch… nedělám mezi nimi rozdíly od dětí počínaje, starejma lidma konče. Mám 
velmi dobrý kamarádky od dvacetipěti do sedumdesáti, sou to vrstevnice dětí nebo 
mých rodičů, prostě já neberu lidi podle věku.“ 
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11) JAKÉ MÁŠ ŠANCE NAJÍT SI ZAM ĚSTNÁNÍ OPROTI JINÝM 
NEZAM ĚSTNANÝM?  „No…, když rezignuju na peníze tak to je otázka, protože 
ono se toho nenabízí tolik, aby… mě se třeba paradoxně stalo, že sem odmítla jedno 
místo, my sme si to tak jako vyříkali, i když je to dost osobní, mě pan ředitel řek, že by 
mě bral, že potřebuje člověka s těmito vlastnostmi a schopnostmi a touhletou praxí a 
otevřeně mi řek, že by mě obtěžoval a že si tam vezme radši ňákou, kterou by 
neobtěžoval. To mi přišlo v mém věku paradoxní.A tak ten mi to řek aspoň na rovinu. 
Já si myslim, že já opravdu budu muset bejt samostatnej člověk ňák, protože já sem 
celej život byla zvyklá pracovat mezi velmi vzdělanejma, chytrejma a schopnejma 
lidma, který svých postů dosáhli od píky a oni si prostě prošli všema pracema a tím, 
čemu pak veleli. A to se teďka neděje. Já sem v podstatě mohla všechny šéfy 
obdivovat a  učit se od nich a to se za poslední tři roky prostě nestalo, to byla 
katastrofa, poslední šéfové byli katastrofa, úplně vše špatně. Oni dělali věci, u 
kterejch já sem dopředu věděla, že se to nemůže povést a měla sem vnitřní problém se 
jako ztotožnit s těma jejich vnitřníma vizema a těma jejich nadšeníma, že to bude 
dobrý a když se to potom stalo, tak bylo naprosto zbytečný říkat, že sem to věděla, no 
prostě, musí se to nechat no.…  Takže, když se na mě učili šéfovat, tak to ani nemohlo 
dopadnout jinak. Věk neberu jako handicap, spíš naopak. Je to teď lepší pro mé 
potenciální zaměstnavatele, než v těch dvacetipěti-třiceti letech, kdy sem musela být s 
dětmi doma a tak. Teď se naopak práci můžu věnovat plně, možná až moc.“ A CO 
JAZYKY?  „Dobrá angličtina, pasivní němčina.“ 

12) CO PROŽÍVÁŠ, KDYŽ JSI U VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ ODMÍTNUTA?  „To už 
díky kurzům mám zpracovaný, haha, ono paradoxně, naposled se mi to stalo u toho 
advokáta, skvěle sme si pokecali a po mě tam šla mladá slečna a on mi to řek tak jako 
naprosto na rovinu, že ona bude víc takovýto hej počkej a že si s ní bude moct líp 
manipulovat. „Já Vám říkám, mě se líp bude šéfovat holce, na kterou si můžu 
houknout a tak.“ Já s tim nemám vnitřně žádnej problém, když se mi to takhle 
vysvětlí, tak je to v pořádku. Vono to totiž málokdy probíhá tak, chceme to, to a to a já 
řeknu umim totototo a oni řeknou my chceme ještě něco jinýho a vy to nemáte, jenže 
voni  z toho vždy tak nějak vybruslej a často, viděla sem inzerát, ale většina míst byla 
už obsazena, když sem tam volala.“  

13) VĚŘÍŠ, ŽE V NEJBLIŽŠÍ DOB Ě (1-2 MĚSÍCE) NAJDEŠ ZNOVU 
ZAM ĚSTNÁNÍ? „Jo.“ 

14) JMENUJ DŮVODY, PROČ PRÁVĚ TY NEMŮŽEŠ NAJÍT ZAM ĚSTNÁNÍ.  „V 
tom oboru, v kterym mám největší praxi (*logistika), tak pracovat nechci, takže si 
hledám jinej. Jeden z důvodů, proč nemůžu pracovat v personalistice, že teďko v tom 
nemám čerstvou praxi. Pak to, že vlastně ta škola neni uznaná jako bakalář, což je 
taky špatně, protože někdy sou na to vysloveně kvóty. Dřív to bylo tak, žes musela  mít 
praxi a vyvážela praxi nebo máš vzdělání a nemáš praxi, pak to bylo na tom, kdo Tě 
zaměstná. Ale když vopravdu na tom Obecnim úřadě – školu sem na to měla, v 
podstatě se to dá naučit. Na těch sociálních dávkách, jak sem dělala, tak vlastně si Tě 
sami vyzkoušej, ona mi řikala Maruška, že budou brát dva lidi a já byla na druhym 
místě, mi řikala, ať počkám, myslim, že je zbytečný věnovat čas studiu toho, co sem 
studovala čtyři roky jen proto, že bude novej zákon. 
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Ještě jeden důvod, na kterej sem narážela vod začátku naprosto pravidelně – řikala 
sem jim, kolik sem měla (*30.000 Kč čistého), ne kolik chci. To byl hlavní důvod, 
protože dycky měli pocit, že mě nezaplatěj – to už neříkám.“ 

15) CO SI MYSLÍŠ, ŽE JE TVÝM HANDICAPEM P ŘI HLEDÁNÍ ZAM ĚSTNÁNÍ 
OPROTI JINÝM NEZAM ĚSTNANÝM? „To, že nechci dojíždět dvě hodiny do 
práce, což jako neni dobře, nechci trávit tolik času na cestě do práce, prostě, dokážu 
si představit, že ho využiju jinak, chci ho využít víc pro rodinu. A ten obor mě do toho 
tlačí, protože všechny ty logistický centra sou mimo Prahu.“ 

16) JAKÁ BUDEŠ ZA ROK?  „Já si myslim, že v pohodě, budu mít dost financí i času 
na rodinu i na koníčky a že se to prostě nějakým způsobem srovná, tak jak to má bejt. 
Chce to jen ještě vyvíjet nějakou aktivitu a vono z toho někde něco bude, protože lidi, 
co mě znaj si nedokážou představit, že bych nic nedělala nebo se někde nechytla. 
Musí to nějak dopadnout. Jediná šance je sehnat místo přes známí a doporučení. 
Protože přes cizí lidi a přes agentury a přes inzeráty to není ono. Ty personalisti, co 
tam maj ty anonymní životopisy, z toho nevyčtou nic. Je to o lidech, co mě znaj od 
základní školy a chtěj mě tam nebo budou o něčem vědět nebo rodina nebo známí. 
Prostě budou potřebovat něco. Hodně dám na ty známí a jejich doporučení.“ 
ZA 5 LET?  „Budu pořád ještě pracovat samozřejmě, ale už bych chtěla pracovat 
vopravdu sama na sebe, dejme tomu intenzivně čtyři dny v týdnu a zbytek na chalupě 
s vnoučaty a kompenzovat město s přírodou, budu to víc potřebovat, abych se udržela 
v kondici, být venku a fyzicky pracovat. Předpokládám že budu mít další tři, čtyři 
vnoučata, ženatý děti a tak dále.“ 
ZA 10 LET? „Totéž ještě intenzivnějc, víc vnoučat, ale myslim si, že stejně pořád 
budu něco dělat, i kdybych měla mít z chalupy penzion.“ 
 

C) 
1) MÁŠ DOSTATEK PENĚZ K USPOKOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH 

POTŘEB? „Tak nemám samozřejmě. No tenhleten první měsíc to nastane, sem bez 
podpory, to se ještě nestalo. To je zase o tom, když je něco jakoby správně, tak se to 
vždy nějak zařídí. Mě se třeba stalo, že mi vykradli chalupu a že se mi prolomila 
střecha na chalupě vod sněhu a teď za to poprvý v životě čekám od pojišťovny ňáký 
peníze, takže přijdou v pravej čas. Tak se to semlelo zrovna v tu dobu, skoro dobře v 
podstatě, ve chvíli, kdy je můj účet mínusovej, tak sem zachráněná, aspoň trošku. Za 
to můžu mít jakoby momentálně tramvajenku a v provozu mobil. To sou takový věci, 
že se to tak jakoby zařídilo samo. A že se mi osamostatnilo druhé dítě, první si 
vydělává sám. A jedinej, kterej nemá nic, je už jenom jedno dítě, čímž se odlehčila 
situace. Je na mě míň dětí závislých, což je dobře a myslim si, že tomu pomohla ta 
moje situace ale taky. Pokud byli zvyklí, že maminka donese, tak se tolik nemuseli 
starat a nutí je to o sebe se postarat, jsou sami za sebe, je to pro ty kluky jen dobře. 
Naopak jsou v situaci, kdy mi můžou občas půjčit a sem v situaci, kdy to jakoby 
potřebuju a jako by to cejtim tak, že se mám naučit si o ty peníze těm chlapům říct, 
protože oni tu situaci se  mnou nikdy nezažili, já sem byla ta, která jim ty peníze 
dávala. Mě to příde, že se to tak jako dostává do rovnováhy.“ 

2)  DOMNÍVÁŠ SE, ŽE JE VE TVÉM OKOLÍ KONKRÉTNÍ OSOBA/Y,  KTERÁ 
JE PŘIPRAVENA A OCHOTNA T Ě FINANČNĚ PODPOROVAT V 
PŘÍPADĚ POTŘEBY PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU? „Po nezbytně určitě – 
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teď je otázka, jestli bych to třeba přijala. Díky této situaci sem zjistila, že vyžiju velmi 
z mála, spoustu věcí prostě nepotřebuju nebo už je mám nafurt. Můžu bejt bez auta, 
můžu bejt bez všeho v pohodě. A je mi líp teda bez některejch věcí.  Já sem třeba dřív, 
když sem mohla, na chalupu autem, benzín stojí peníze a najednou jezdí autobus, 
kterej staví na naší samotě nebo se tam dostanu se sousedy nebo za ňákou tu stovku 
vlakem nebo autobusem přímo.“ 

3)  JAKOU ČÁSTKU JSI BYLA ZHRUBA ZVYKLÁ INVESTOVAT M ĚSÍČNĚ 
DO SVÝCH KONÍ ČKŮ, KDYŽ JSI BYLA ZAM ĚSTNANÁ? „Já sem je právě 
neinvestovala, protože já sem ty penízem měla, ale neměla sem čas na cvičení, na nic 
Já sem si tak občas koupila ňákou tu knížku. Ani na dovolený sem nejezdila. Neměla 
sem čas to za sebe utratit, já sem byla třikrát za život na dovolený na týden, protože to 
nadýl nešlo v tý práci.“ 

4)  MŮŽEŠ SI DOVOLIT INVESTOVAT TUTÉŽ ČÁSTKU DO KONÍ ČKŮ 
NYNÍ, KDYŽ JSI BEZ ZAM ĚSTNÁNÍ? „Paradoxně můžu, protože to málo co 
sem měla – já skutečně toho moc jakoby nesnim, oblečení neřešim, díky mužovi teda 
bydlim, do domácnosti – já sem stejně všechno cpala do dětí a tím, že to teď 
potřebujou míň. A to malinko, co mám, tak já se postarám o svoje základní potřeby –  
tramvajenka, mobil a já si paradoxně i z toho mála udělám radost, protože si 
naplánuju, že pudu na ten víkend něco a pudu do tý školy a hotovo, protože si  to 
jakoby udělám tak, protože na to ten čas mám, abych to málo efektivně rozdělila a 
„prostudovala“, když to tak řeknu. Myslim, že se mi to někdy vrátí.“ 

5)  CO SI TEĎ NEMŮŽEŠ, BEZ ZAMĚSTNÁNÍ, DOPŘÁT, CO SIS OBVYKLE 
DOPŘÁVALA JAKO ZAM ĚSTNANÁ? „No to je právě to, já nějak nehýřim. 
Nechala sem si narůst dlouhý vlasy, nechodim pravidelně každejch šest neděl ke 
kadeřnici a změnila sem ji na levnější. No mám dlouhý vlasy no, třeba. Nechám si to 
ostříhat tak, aby to nevadilo, jestli to mám kratší delší. Hahaaaaaaaa.“ 

6)  BOJÍŠ SE CHUDOBY? „Co to je chudoba… hmm chudoba, já si myslim, že pokud 
by měl člověk málo peněz na jídlo, je to jen dobře, nejzdravější byli lidi za druhý 
světový války, to je statisticky doložený. A ti lidi, který léčim, to je v podstatě vo tom, 
že maj těch peněz moc, moc pijou, moc jí, moc kouřej a všechno to je nepřiměřený. A 
pak musej dát spousty peněz  za léky, který je zbavěj toho všeho.  
Je to pozitivum třeba, že je člověk skromnější, daleko. Malej žitnej chleba mi třeba 
vystačí na týden. Je to jednodušší a je to zdravější a je to tak jakoby dobře a člověk 
zjistí, že potřebuje úplný minimum, pokud má dobrý vztahy kolem. Já se cejtim 
opravdu čim dál šťastnější vnitřně, protože si prostě ty pohodový příjemný chvíle 
umim užít. Mě bylo dřív jedno, zda je jaro nebo podzim. To byla furt práce práce a 
nad ničim sem nepřemejšlela. A teď z toho mám radost – užiju si léto, jaro, užiju si 
déšť, užiju si všechno…“ 
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8.4. Respondentka IRE39 
 
A) 
1) CO VŠECHNO DĚLÁŠ PROTO, ABY SIS NAŠLA PRÁCI? (*Povzdech) „No, 

ehm ehm, teď se snažim o rekvalifikační kurz v účetnictví, abych si zvýšila kvalifikaci. 
No a pak budu schánět v novinách, na internetu nebo od úřadu ňákou nabídku.“ 

2) KOLIK ČASU TOMU DENNĚ VĚNUJEŠ? „No tak hodinu.“ TU HODINU MI 
POPIŠ? „No tak koukám na inzeráty do novin a nebo sem, když sem nechodila ještě 
na ten kurz, tak sem koukala na internet na ty nabídky.“ 

3) JAKÉ MÁŠ KONÍ ČKY?  „No těch koníčků moc… Luštim sudoku, …četbu, když je 
čas… no a kdybych měla někoho, kdo by se mnou chodil, tak na túry někam, zatim 
sem chodila sama… na procházky.“ 

4) VĚNUJEŠ SE JIM PRAVIDELNĚ KAŽDÝ DEN?  „Ne.“  PROČ? „No tak třeba 
sudoku, těm se věnuju každý den, protože dostanu noviny ráno, když du do metra, tak 
si to vyluštim, když jedu na kurz. Chodim taky každej den nakupovat… rodině… 
jídlo.“ A TO JE TVŮJ KONÍČEK? „ To neni moc koníček, to je nutnost. No a pak 
domácí práce, které nikdo za mě nezastane doma, zatim.“ TO JE TAKY KONÍ ČEK 
JO?? „No tak… víceméně už ano. (*☺ smutný úsměv)…“ 

5) VĚNUJEŠ JIM NYNÍ VÍCE ČASU, NEŽ KDYŽ JSI BYLA ZAM ĚSTANÁ? 
„No asi ne. (*smutně)“  PROČ? „Protože vlastně předtim sem měla stejně pomalu 
času jako teďkon a já nevim jako, jak bych ti to popsala… (*smutný pohled)… 
(*Kroutí hlavou)… Já nevim, jak bych ti to řekla, protože já ty koníčky sem moc 
neměla, přišla sem domu, učila sem se, pak sem šla uklízet jako krávu třeba jo, takže 
práce práce a čas na ňáký koníčky nebyl a tady, když sem přišla z práce, tak taky sem 
uklízela doma, pak se něco vařilo, pak si deš lehnout a nemáš čas na koníčky.“ 

6) KOLIK HODIN DENN Ě SLEDUJEŠ TELEVIZI?  „No já nevim, tak dvě hodiny. 
Ta televize mě moc nebaví.“ NA CO SE DÍVÁŠ? „No tak třeba na soutěž na prvním 
programu, AZ Kvíz, pak sou to zprávy – všechny tři programy. Ale nekoukám na 
televize jakože bych jen koukala, ale při tom musim něco dělat. Pro mě je to, mě to 
připadá jako ztráta času, takže při tom taky vobčas jako žehlíš žejo, zašíváš, uklízíš, 
něco vopravíš, ňáký voblečení, ponožky zašívám a takový věci.“ 

7) JAK ČASTO SI VYJDEŠ S PŘÁTELI?  „No moc často ne teda. Sme měli nedávno 
sraz s bývalou prácí před štrnácti dny. Takže málokdy…“ PROČ? „Pro č? Protože s 
kamarádkou, co sem byla z tý práce předešlý, tak má taky štyry děti, teď si teprve 
musíme zavolat, kdy se sejdeme, taky nemá moc času na to. Bydlí mimo Prahu, takže 
na ňáký dlouhý schůzky to neni taky jako.“ 

8) VĚNUJEŠ NYNÍ BEZ PRÁCE PŘÁTEL ŮM A SPOLEČENSKÝM 
AKTIVITÁM VÍCE NEBO MÉN Ě ČASU NEŽ DŘÍVE, KDYŽ JSI BYLA 
ZAM ĚSTNANÁ? „No asi míň.“  PROČ? „Nevim jako já jako přátele tady v Praze 
moc ani nemám. Dycky přátelé, tak to bylo přátelství, co sme chodili do práce, ale 
mimo práci sem se moc jako nepřátelila s nikym moc. Žeby sme se domluvili a šli 
někam, to často moc ne. Zjištuju, že nemám tak bohatý život. (*povzdech) Spíš takový 
domácí typ, no.“ 

9) JAK OBVYKLE TRÁVÍŠ DEN?  „Tak ráno vstanu, teďkonc, co chodim na kurz, 
tak se ráno nasnídám, jedu na kurz, tam sme asi do jedný hodiny, pak jedu domu, 
nakoupim cestou, doma uklidim, vyperu někdy vobčas, když je potřeba vyprat, luštim 
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sudoku, no a pak už je večer, podívám se na zprávy, na ňákej pořad vod vosmi a du 
spát. Mě tady tak rozebereš, že já potom budu přemejšlet, co dělám celej den. Já sem 
si to měla psát na papír, mělas mi dát nějaký instrukce. Hahaaa. Zbytek, zbytek se 
nudim. (*úsměv, ale ne moc šťastný)  Já si řikám, že až budu pracovat, tak budu v 
práci celej den, protože doma se akorát člověk nudí, tam ani neni co dělat.“ 
CO JSI DĚLALA DOPOLEDNE, KDYŽ JSI NEM ĚLA KURZ?  „Když sem 
neměla kurz? Ježiš, to já už ani sama nevim. Tak ze začátku, no tak sem vstala tak 
kolem devátý, tak nasnídala sem se, uvařila oběd, pak šla nakoupit, přišli děti ze 
školy, tak se najedli, zase po nich umejt nádobí, protože sou neschopný po sobě umejt 
nádobí. Nó a vobčas sem se podívala na ten internet, zjistila sem, že maj velký nároky 
na zaměstnání a netroufla sem si odpovídat na inzeráty.“ 
JÍŠ V PRAVIDELNOU DOBU?  „Já když sem chodila, jak bych to řekla, když sem 
chodila do práce, tak sem snídala, chodila sem dřív, abych se mohla nasnídat v práci, 
protože doma sem nikdy nesnídala. Teďkon teda, co sem doma, tak snídám, i když 
chodim na ten kurz, tak si du namazat chleba. Voběd už si, s vobědem je to horší. 
Tam, když sem chodila v Telecomu, tam sme měli pauzu na voběd, tak tam sem 
chodila pravidelně. Doma, doma… pravidelně moc ne, doma, no a večer, vobčas je 
ňáká teplá večeře, někdy jim, někdy ne. Takže to neni moc pravidelně. Ale spíš jako ta 
snídaně, ta jako pravidelná je.“ 

10) LIŠÍ SE TVÉ DENNÍ AKTIVITY VE VŠEDNÍ DNY A O VÍKEND ECH? 
POKUD ANO, V ČEM? „No o víkendu asi víc vařim než v tejdnu, já sem dřív jako 
nerozlišovala víkendy a všední den, protože sem dělala i o víkendech, žejo, takže pro 
mě to bylo většinou pořád jako všední den, no a teď v tom taky nevidim rozdíl.“ 

11) V KOLIK HODIN V VSTÁVÁŠ A V KOLIK CHODÍŠ SPÁT?  „No teďkon 
vstávám teda před sedmou a spát chodim tak v jedenáct, do dvanácti hodin, někdy 
dřív, podle toho jak sem unavená.“ POSPÍŠ SI I PŘES DEN? „No, ani ne.“ 

12) BYLA JSI ZVYKLÁ POUŽÍVAT DIÁ Ř? POUŽÍVÁŠ HO I NYNÍ, KDYŽ JSI 
BEZ PRÁCE? „Ano. Protože to sme měli služby každej den jinak. Víš co, já to beru, 
když se řekne práce, tak beru ten Telecom. To druhý, co sem byla tam v tý práci, tak 
(*úšklebek), tak to bylo spíš takový zaučení – tam sem si ani nepřipadala jako v práci 
pořádný. Protože tam to bylo taky, že si musela jít na ten kurz, kterej já sem vlastně 
absolvovala až na podzim, takže mě tam nebrali jako plnohodnotnou pracovní sílu. 
Takže diář sem používala v práci před tim, protože sme měli každej den jiný služby a 
to sem si musela zapisovat.“ TEĎ HO POUŽÍVÁŠ, KDYŽ JSI BEZ PRÁCE?  
„Mám ho teda taky, ale nekoukám se do něho tak často, protože těch povinností neni 
tolik…“ 

13) VÍŠ, CO S ČASEM? „No ani ne. (*smutný pohled)…“ 
14) NUDÍŠ SE? „Taky někdy.“ JAK ČASTO? „Ježišmarjá jak často? Jednou za den 

určitě příde na mě ňáká nuda.“ CO DĚLÁŠ KDYŽ SE NUDÍŠ? „Co dělám, když se 
nudim? Tak koukám, třeba mám puštěnou televizi, tak nudim se, protože nemám co 
dělat a zároveň ani ta televize mě jako nebaví na ní koukat. Já bych třeba měla co 
dělat, třeba to žehlení, ale člověk na to nemá chuť na to žehlení, člověk na to musí 
dostat chuť, aby žehlil.“ 
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B) 
1) V JAKÉ OBLASTI U TEBE DOŠLO KE ZLEPŠENÍ OD TÉ DOBY,  CO 

NEPRACUJEŠ? „Zlepšení? Zlepšení, to teda nevim, v jaký oblasti. Zlepšení? To 
spíš k horšímu, člověk tloustne, sedí a tloustne. Ty máš otázky, jaký došlo zlepšení… 
spíš zhoršení. Ztrátu sebevědomí, člověk si nevěří, že něco, víš, dokáže… víc… 
(*zasněný pohled)… Nečekej, že ještě řeknu ňáký zlepšení! (*bolestný smích)” 

2) V JAKÉ OBLASTI U TEBE DOŠLO KE ZHORŠENÍ OD TÉ DOBY,  CO 
NEPRACUJEŠ? „No! No to je vono! Ztloustnutí, míň pohybu a člověk tloustne. No a 
už se taky ozývaj občas ňáký nemoce, teď zrovna začínaj bolet klouby, tak se bojim, 
jestli to nemám z boreliozy, tak si dojdu k doktorce asi.“  

3) JAK NA TVOU NEZAM ĚSTNANOST REAGUJE TVÉ NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ? 
RODINA?  „Rodina… v rodině moc nejsou přátelští, nejsou z toho nadšený, někdy si 
řikám, že až budu pracovat, že nebudu ani chodit domu. To je všechno no.“ 

4) CÍTÍŠ PODPORU Z JEJICH STRANY?  „Ne.“ 
5) JAKÉ U TEBE PŘEVLÁDAJÍ NÁLADY?  „No strach z nové práce, jako vlastně, 

jaká vlastně příde nabídka nebo jak bych to řekla, když sem jako v životě optimista, 
vono to vypadá blbě, čekám, vono to vypadá blbě, ale čekám, že bude líp, ale budu se 
muset vo to sama přičinit.“ TAKŽE JAKÉ NÁLADY U TEBE P ŘEVLÁDAJÍ? 
„ Taková méněcennost, pocit méněcennosti, že člověk v životě nic nedokázal, i když já 
nejsem takovej ctižádostivej člověk jako, nemusím mít to a to.. no řikám někdy je 
doba, kdy mám radost a sem optimistická, někdy zase příde čas si říkám ježišmarjá jo 
já nevim, jak bych to řekla, no spíš ten strach z budoucnosti no…“ 

6) JAK SE CÍTÍŠ JAKO NEZAM ĚSTNANÁ? „No docela sem ze začátku… to bylo 
takový divný, člověk na to víc reaguje, když se mluví vo něčem zrovna, tak si řiká 
zrovna, no já patřim mezi ně taky no a prostě si člověk zvykne na to.. hm… já bych 
spíš potřebovala pomoc jako, aby mi někdo ukázal jak jako …mimo záznam jako ty 
jestli bys mi neukázala… Na co si se vůbec ptala?“ JAK SE CÍTÍŠ JAKO 
NEZAM ĚSTNANÁ? „Taková že sem jako nevyužitá, že bych mohla někde něco v 
něčem přispět, no že sem nezaměstnaná, no prostě nevyužívaná, si to přeber, že 
člověk zjišťuje, že vlastně, když byl člověk zaměstnanej dřív a děti byly malý, že toho 
musel stihnout víc.“ 

7) JAKÉ MYŠLENKY SE TI NEJ ČASTĚJI HONÍ HLAVOU?  „Takový 
sebevražedný… Né to nepiš! I když si někdy říkám, že ty lidi, co si vzali život, že sou 
takový divný, ale asi bych to neudělala, bych neměla odvahu úplně… Já bych třeba i 
chodila někam, víš co, jako, jak  bych to řekla… myšlenky… já kdybych měla k sobě 
někoho třeba ňákou kamarádku tam u nás, tak bych chodila do posilovny nebo si 
zaběhat, ale samotnou mě to nebaví no…“ 

8) JAKÝ JE TV ŮJ ZDRAVOTNÍ STAV?  „No si myslim, že dobrý.“ MLUVILA JSI 
O KLOUBECH.  „No jen to, že sem dneska vstala, né že kloub zrovna, ale to je 
dneska jenom ráno, co sem se probudila.“ 

9) DOŠLO U TVÉHO ZDRAVÍ KE ZHORŠENÍ OD TÉ DOBY, CO JSI  BEZ 
PRÁCE? „Ne.“ 

10) ČEHO SI NA SOBĚ NEJVÍC CENÍŠ? JAKÝCH DOVEDNOSTÍ, 
VLASTNOSTÍ, ZNALOSTÍ?  „No… (*povzdech), když sem ti řikala vlastně, že 
když něco neumim stoprocentně, tak si myslim, že to neumim. Takže, znalosti, já 
nevim, znalosti nevim z jakýho oboru. Myslim si, že když se něco učim, tak se to 
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naučim rychle, rychle proniknu do problematiky a když prostě mi to nejde, tak se 
snažim přijít na kloub tomu teda. Neutíkám od prvního nezdaru.., no já nevim…“ CO 
UMÍŠ? „Hahaaa, tak to teda… Jak to myslíš? Práci? Pracovní? No tak co umim: na 
počítači sem myslela, že umim, protože celej život, co sem začínala, sem pracovala na 
počítači, ale to byly programy, co se člověk naučí hned, vobčas ňákej, já nevim ňákej 
jazyk, od každého něco, právě že neumim stoprocentně žádnej jazyk, tak si řikám, že 
neumim žádnej, takže dost se podceňuju, když to tak řeknu, tak neumim nic. Teď se 
snažim učit vo účetnictví, taky nemůžu říct, že to umim.“ 

11) JAKÉ MÁŠ ŠANCE NAJÍT SI ZNOVU ZAM ĚSTNÁNÍ OPROTI JINÝM 
NEZAM ĚSTNANÝM?  „Ježiš to sou otázky!!! To já nemůžu vědět, jaký mám šance! 
Asi ne moc velký, protože ty mladý mě připadaj, že sou dravější a maji víc, sou, jak 
bych to řekla, hlavně v těch jazycích sou víc, na vyšší úrovni, než sme dávali tomu my 
jako, důraz na jazyky.“ 

12) CO PROŽÍVÁŠ, KDYŽ JSI U VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ ODMÍTNUTA?  „Já 
sem eště nikde nebyla. Právě, že se bojim. Když slyšim slovo výběrové řízení… tak… 
takhle abych nebyla. .. od úřadu práce sem byla na dvouch místech. Tam, tvrdili mi 
teda, že poslali mail, ale přitom vůbec nedali vědět, tak sem tam musela jít znovu 
osobně, tam mě teda odmítli, ale nic sem si z toho nedělal. A ta druhá, ta druhá věc, 
to bylo do banky. Tam taky.. psali, že praxe výhodou a kvůli tý praxi mě nevzali, takže 
s tím sem počítala, takže já sem nedávala velkej důraz na to nebo sem neměla z toho 
špatnej pocit. Myslim si, že až budu procházet těma výběrovejma řízeníma, takže asi 
na ně nebudu působit moc optimisticky, no nevim no.“ 

13) VĚŘÍŠ, ŽE SI V NEJBLIŽŠÍ DOB Ě (1-2 MĚSÍCE) NAJDEŠ ZNOVU 
ZAM ĚSTNÁNÍ? „No, tomu chci věřit (*smutný smích). Když já nemám, víš, co, i 
kdyby tam bylo telefonní číslo u toho inzerátu, tak já nemám odvahu tam zavolat a 
zeptat se, myslim že sou všichni, myslim si, že čekaji na úspěšnější lidi než sem já.“ 

14) JMENUJ DŮVODY, PROČ PRÁVĚ TY NEMŮŽEŠ NAJÍT ZAM ĚSTNÁNÍ. 
„Já si řikám, že nejsem takovej dravej typ a nemám odvahu se… nemám odvahu 
odpovědět na inzerát, který třeba i neodpovídá mým schopnostem.“ 

15) CO SI MYSLÍŠ, ŽE JE TVÝM HANDICAPEM P ŘI HLEDÁNÍ ZAM ĚSTNÁNÍ 
OPROTI JINÝM NEZAM ĚSTNANÝM?  „No já bych řekla ta dravost no, že 
nejsem taková hm…čekám na ňákou, já nevim, náhodu, která nepříde asi, člověk si to 
musí …sám se o to zasloužit, ale někdo má ty známosti, že ňákej známej mu dohodí 
ňákou dobrou práci, bohužel já takové známé nemám.“ 

16) JAK SAMA SEBE VIDÍŠ ZA 1 ROK?  „Si myslim, že budu stejná asi. Dyž, víš co 
já bych chtěla, já… hahaáááá, já nemám ráda takovýhle otázky.. Chtěla bych bejt víc 
samostatnější, no… nebýt takový strašpytel ze všeho.“ 
ZA 5 LET?  „Ježiš, to já neplánuju takovýhle věci takhle do budoucna. Sem 
vyčerpaná úplně z toho… To tam nepiš, to je mimo!“ 
ZA 10 LET: „Za deset let, to bude člověku, ježiši marjá, za deset let, to budu pomalu 
deset let před důchodem už…“ JAKÁ BUDEŠ ZA 10 LET?  „Jak jako? V čem 
myslíš? V čem? Možná, že tlustší, to určitě… (*smích, ale smutný).“ 
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C) 
1) MÁŠ DOSTATEK PENĚZ K USPOKOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH 

POTŘEB? „K uspokojení základních životních potřeb jako peníze mám, ale abych si 
ještě dělala víc jako mimo to, tak to ne.“ 

2) DOMNÍVÁŠ SE, ŽE JE VE TVÉM OKOLÍ KONKRÉTNÍ OSOBA/Y,  KTERÁ 
JE PŘIPRAVENA A OCHOTNA T Ě FINANČNĚ PODPOROVAT PO 
NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU? „Tak takový neznám. To se nemůžu asi na nikoho 
obrátit.“  CO MANŽEL?  „No tak manžel, ten jako nakupuje, ale já všechno platim, 
já platim, nájemný platim, to všechno platim sama já. On na nájem nemá peníze jako 
jo.“  POČKEJ, TAKŽE TY TÁHNEŠ BYT ZE SVÝHO? „No.“  A CO PLATÍ 
ON? „To já nevim,co von si platí!!! Von nadává, že nemá peníze. Platí teda dětem 
pojistku, protože musíme dát ještě… klukovi bude 15...“ 

3) JAKOU ČÁSTKU SI BYLA ZHRUBA ZVYKLÁ INVESTOVAT DO SVÝCH 
KONÍ ČKŮ, KDYŽ JSI M ĚLA ZAM ĚSTNÁNÍ? „Do svých koníčků sem 
neinvestovala nic, protože sem žádné koníčky neměla a snažila sem si ušetřit každou 
korunu, abych mohla zabezpečovat svou rodinu. Zatim sem se nemohla jako věnovat 
svým koníčkům …finančně.“ 

4) MŮŽEŠ SI DOVOLIT INVESTOVAT TUTÉŽ ČÁSTKU DO KONÍ ČKŮ TEĎ, 
KDYŽ JSI BEZ ZAM ĚSTNÁNÍ? „No tak to už vůbec ne teda! (*smích)” 

5) CO SI TEĎ, BEZ ZAM ĚSTNÁNÍ, NEMŮŽEŠ DOPŘÁT, CO SIS OBVYKLE 
DOPŘÁVALA JAKO ZAM ĚSTNANÁ? „Já si myslim, že se asi nic nezměnilo, já 
když sem byla zaměstnaná, tak sem taky si moc nedopřála, já sem šetrnej člověk, já 
spíš šetřim, kdyby se náhodou někdy něco stalo, a abych na to měla prostředky, třeba 
když se rozbije lednička, že bych si musela koupit novou ledničku, na opravu, takže 
spíš sem myslela na budoucnost, na takovýhle nepředvídatelný situace. Nevim z čeho 
to pramení… no prostě spořivej člověk no.“ 

6) BOJÍŠ SE CHUDOBY? „No já si nemyslim, že sem tak bohatá, abych se mohla bát 
chudoby. Nevim, jak bych to řekla, nejsem na tom tak špatně, abych byla jako 
bezdomovec, abych si připadala jak bezdomovec. Já nevidim v tom rozdíl zatim, co 
sem byla v práci a co sem nezaměstnaná, v těch penězích no, no prostě nejsem zvyklá 
na ňáký velký utrácení, mě nikdy nikdo nic zadarmo nedal, takže, vždycky sem se 
musela spolehnout sama na sebe…“ 
 

 
8.5.   Respondentka REN34 
 
A) 
1) CO VŠECHNO DĚLÁTE PROTO, ABYSTE SI NAŠLA PRÁCI?  „Nóooo, 

hlavně na internetu sem se snažila a po známostem a inzeráty mi občas nosily rodiče 
a taky pracovní úřad mi dal jednu a já sem zapomněla, jak se to jmenuje – takovej 
papír, kde mi měli napsat, zda mě berou nebo neberou. Jo a vlastně mezitim já sem si 
sama našla zaměstnání jenom na čtrnáct dní, ale tam sem skončila opět vlastně po 
těch čtrnácti dnech. A to bylo na internetu a na základě pohovoru.“ 

2) KOLIK ČASU TOMU DENNĚ VĚNUJETE? „Hm, to záleží. Hodinku, dvě? Já 
nemám internet doma jo, tak si dycky někam musim zajet do knihovny nebo do bejvalý 
práce. A na ty inzeráty teda moc nevěřim.“  PROČ? „Nó, protože v době internetu se 



 78

mi to zdá trochu zastaralý, těžkopádný, stejně tam je na ně telefon nebo e-mail, žejo, 
takže...“ 

3) JAKÉ MÁTE KONÍ ČKY?  „Nooo, tak to vám nebude stačit kazeta – všechno 
možný: jazyky, armáda, žraloci, cestování, pohádky, vaření, čtení, psaní, internet, a 
teď si na nic nevzpomenu, ale určitě prostě jako bych mohla tady sedět dva dny a 
povídat. Kriminalistika třeba, antiterorismus, náboženství…“ 

4) VĚNUJETE SE JIM PRAVIDELN Ě KAŽDÝ DEN?  „Ano, některým ano, jiným 
občas.“ ČEMU SE VĚNUJETE DENNĚ? „Denně si například čtu zprávy z 
Jerusalem Post a Aarec. To je takovej deník, něco jako Lidové noviny u nás. A Aarec 
je to samý. To je jenom izraelská verze a taky Jediod a Chronot… To je taky jenom 
izraelská verze. To sou poslední zprávy. No a Maariv a to je ňákej, něco se západem – 
„Západník“ bych to možná mohla přeložit – docela známý izraelský periodikum, na 
internetu taky je, protože je největší. A tam hledám ten antiterorismus a tu armádu, no 
a eventuelně ty žraloky, když někde někoho kousne třeba v Elatu nebo tak. Vobčas je 
tam i kriminalistika…“ 

5) VĚNUJETE JIM TE Ď VÍCE ČASU, NEŽ KDYŽ JSTE BYLA ZAM ĚSTANÁ? 
„No určitě. Já když sem byla zaměstnaná čtrnáct let, tak sem neměla potřebu si 
hledat něco jinýho. Ale situace se natolik změnila, že kdyby s výpovědí nepřišli oni, 
tak bych s ní musela nutně přijít já. Já nevim, jestli to neni vošklivý, co teďka řeknu, 
ale v podstatě sem chtěla, aby voni mi dali výpověď, protože aby mi dali aspoň 
odstupný. A tak dlouho sem tam pracovala hlavně proto, že sme bejvali skvělej 
kolektiv. Že se člověk mohl spolehnout na kolegu a voni se mohli spolehnout na mě. 
Bohužel to už teďka nemaji.“  PTALA JSEM SE NA KONÍ ČKY, VĚNUJETE SE 
JIM TE Ď VÍCE?  Víceméně ano. Televize, seriály, Mash, Jack – to je to vojenství a 
armáda. Jó dokonce knihu sem si přečetla anglicky, za to sem vděčná. Na to bych 
normálně nenašetřila tolik času. 

6) KOLIK HODIN DENN Ě SLEDUJETE TELEVIZI?  „To záleží, jakej je program. 
Nebo no vono to je. ..Sleduju samozřejmě, podle účtu za elektřinu, určitě hodně, ale 
vzhledem k tomu, že mi nefunguje lustr, tak si tou televizí tak trošku svítim, stlumím 
zvuk a když vidim něco zajímavýho, třeba zprávy, tak to sleduju, Euronews třeba, 
jinak naši teda maj satelit –  tak tam bych byla schopná sledovat vopravdu 
čtyřiadvacet hodin ty satelitní věci. Takže třeba Al Jazira, Almanach… prostě ty 
cizojazyčný, abych se naučila třeba taky arabsky, žejo. Protože arabština a 
hebrejština jsou podobný. No a jako mám oblíbený seriály Mash, Jack, z tý 
kriminalistiky něco, taky poslouchám rádio RFI, BBC… Teď jak byla ta poslední s 
Izraelem.“ TAKŽE KOLIK HODIN DENN Ě V PRŮMĚRU? „To nedokážu takhle 
říct – Jack má hodinu, Mash má plus mínus taky, štyry hodiny plus mínus.“ 

7) JAK ČASTO SI VYJDETE S PŘÁTELI?  „No, ono je to těžké, když mám 
přítelkyni v Bereševě žejo. To je tady odsaď tři hodiny odsud letem Tel Aviv a tři 
hodiny ještě z nádraží. S tou se teda vídám velmi málo. Ale dřív sme se vídali po 
hebrejštině jednou týdně… sme se dycky vídali. S druhou kamarádkou, další 
spolužačka, nó, tak jednou za měsíc, to záleží, jak je ňáká akce nebo tohleto, s 
dalšíma taky jednou za měsíc, nó ty jsou od církve. Nó a eště s jednim bejvalym 
kolegou a kamarádkou od církve taky tak jednou měsíčně. Takže celkem jo, celkem se 
stýkáme.“ 
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8) VĚNUJETE NYNÍ BEZ PRÁCE PŘÁTEL ŮM A SPOLEČENSKÝM 
AKTIVITÁM VÍCE ČI MÉNĚ ČASU NEŽ DŘÍVE, KDYŽ JSTE BYLA 
ZAM ĚSTNANÁ? „Více času, teď jak sem nezaměstnaná. Nó protože když sem byla 
poslední rok zaměstnaná, tak sem pracovala Příbram-Beroun-Benešov bez služebního 
auta, takže sem v šest vstala, v sedum sem se vrátila domu, takže, když sem přišla 
domu, co sem mohla, padnout do postele. Prostě kdybych šla s nima na jednu 
skleničku, tak bych jim prostě usla uprostřed. Tak ty „resty“ v uvozovkách, no je to 
lepší, musim říct.“ 

9) JAK OBVYKLE TRÁVÍTE DEN?  „Ráno vstanu řekněme v osum, jdu na internet 
do bejvalý práce nebo do knihovny, tak zhruba ve dvanáct sem hotová, dojdu domu, 
přečtu si ty zprávy, kouknu na seriály, nó moc nevařim kvůli těm penězům, tak si 
namažu chleba rohlík něčim, no a samozřejmě musim bejt taky na telefonu, žejo, 
protože, když sem ta nezaměstnaná, tak sem si, žejo, poslala ty inzeráty, žejo, takže že 
hledám práci, mám takovouhle praxi, „sívíčko“ a tak, fotku a tak, to záleží, nó a tak 
sem teda, žejo když mi někdo volal, tak žejo, sem ztlumila ten zvuk u tý televize a byla 
sem na telefonu… „Nó, kdykoliv na schůzku, jasně, mám čas, neni problém“…No a 
večer se se dívám buď na televizi nebo sem si přečetla  tu knížku, celou, to taky jako 
nó vona nebyla ňák, no angličtina, že by to člověk zabalil, …Nó a taky byl febiofest. 
Tam je taky ta hebrejština. S tou jednou kámoškou sme byly na filmu Mnichov, tak se 
nám moc líbil no a druhej den sem zase vstala a šla na internet, abych, žejo, skoukla, 
kdo mi co napsal a kdo mi co nenapsal…“ 
JÍTE PRAVIDELN Ě? „Obědvám a večeřím víceméně v pravidelnou dobu – ve 12 
obvykle, záleží, jakej je seriál, někdy se mi to posune, a hlavně ráda jim, když je 
nějakej seriál. A voni s nima furt šoupu jako jo… Ale obvykle mívám tři jídla, ale to 
jako záleží, kde sem, jak sem.  Ale jako hlad sem  teda nikdy neměla jako jó, to teda 
musim říct.“ 

10) LIŠÍ SE VAŠE DENNÍ AKTIVITY VE VŠEDNÍ DNY A O VÍKEN DECH? 
POKUD ANO, V ČEM? „Vo víkendech? Ale jo. Liší se – nó tak o víkendech hlavně 
nechodim na internet žejo – knihovna a práce je zavřena. Nó ale chodívala sem kdysi, 
měla sem klíče od práce. Vařim no. Vařim o víkendu třeba. Když sem neměla ty 
peníze, tak sem moc nevařila.“ CO JEŠTĚ DĚLÁTE?  „Jó taky občas jezdim do 
Lysý nad Labem, tam mám baráček... Peru taky třeba.“ 

11) V KOLIK HODIN VSTÁVÁTE A V KOLIK HODIN CHODÍTE SPÁT ? „To 
záleží, vstanu v osum, devět. To záleží jako jo. Když jako třeba sem byla unavená jako 
jo, neni problém pro mě vstát v jednu hodinu jo jako to teda vopravdu nebo když mi je 
špatně. Spát chodim to záleží. Ve 23:30 se už tak jako začínám ubírat do koupelny 
jako a v 0:00 prostě už většinou bejvám v posteli“. POSPÍTE SI I PŘES DEN? 
„Když mám možnost, proč ne, pospim si i přes den – je to zdravý.“ KOLIK TAK 
TŘEBA SI POSPÍTE? „Jen když ale mám ty, jak má ženská, ty měsíční záležitosti. 
Když mi bylo špatně, tak jo. V lednu vlastně sem ještě měla kašel a rýmu, to sem se 
víceméně držela v posteli, ani sem nespala, chtěla sem bejt v teple.“ 

12) BYLA JSTE ZVYKLÁ POUŽÍVAT DIÁ Ř? POUŽÍVÁTE HO I NYNÍ?  „Úpln ě 
sem ho přestala používat, ale jo jo. Ale v práci jo, abych věděla kam mám jít 
pracovat, jestli do Berouna nebo do Benešova nebo na jinou přepážku.“ 

13) VÍTE CO S ČASEM? „Bože, dva životy by mi nestačily na ty všechny mý koníčky a 
práci a investování! „Tolik práce a tak málo času.“ To je citát z Batmana, to je taky 
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moje hobby.“ A TY INVESTICE?  „No tak třeba takový – ING konto, stavební 
nemám, protože na to nemám, ale třeba penzijní fond – ty mám dokonce tři, protože 
na rodiče žejo, ty už to maj jenom na pět let, no tak jako žejo sem pracovala s 
akciema, tak sem informovaná aspoň trošku. Investiční fondy nevzbudili mojí 
důvěru.“ 

14) NUDÍTE SE? „Já se obávám, že to slovo neznám. Nevim, jestli bych měla říct, že 
sem šťastná, že to slovo neznám.“ 

 
B) 
1) V JAKÉ OBLASTI U VÁS DOŠLO KE ZLEPŠENÍ OD TÉ DOBY, CO 

NEPRACUJETE? „Volnej čas a nejsem tak unavená. No nevim, jestli to bude hezký, 
co teďka řeknu, ale místo klientů mi začala lejzt na nervy moje maminka, nevim, jestli 
to je lepší nebo horší, myslim, že horší.“ 

2) V JAKÉ OBLASTI U VÁS DOŠLO KE ZHORŠENÍ OD TÉ DOBY, CO 
NEPRACUJETE? „Rodinný vztahy, zejména s maminkou, jinak teta a tatínek mě 
podporujou, musim říct. No a finanční situace samozřejmě, to jako se zhoršilo úplně 
šíleně.“ 

3) JAK NA VAŠI NEZAM ĚSTNANOST REAGUJE VAŠE NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ?  
„P řátelé, teta a tatínek naprosto fantasticky, maminka bohužel úplně jinak. No, když 
sem se vrátila z Febiofestu, tak v podstatě od jedné do dvou v noci mi nadávala 
docela drsně, né že by to bylo jako poprvé a určitě to neni možná ani naposled, vůbec 
to psychicky nezvládla.“ CO VÁM VY ČÍTALA?  „Vyčítala mi, že sem fluktuant. Po 
čtrnácti letech u jedný firmy, to teda jako fakt sedí…“  JAK JSTE SE CÍTILA?  
„Hm, mám bejt slušná nebo to mám říct naplno?“ NAPLNO. „No kdybych neměla 
přátele, tak sem skočila z okna. Bohužel bydlíme jenom ve třetím patře, takže to pro 
mě nebylo dost vysoko.“ PODRŽELI VÁS PŘÁTELÉ?  „P řátelé se mi snažili i 
pomoct, nejenom podržet, ale i pomoct, taky sem jim poslala párkrát sívíčko.“ 

4) CÍTÍTE PODPORU Z JEJICH STRANY?  „(*pouze úsměv jako odpověď)“ 
5) JAKÉ U VÁS PŘEVLÁDAJÍ NÁLADY?  „V pohodě, hezký prázdniny, hodně 

hodně se musí šetřit, ale kdyby maminka prostě byla maminka, jako normální 
maminka, tak by bylo vše v pohodě, všechno se dá přežít.“ JAKÉ NÁLADY?  
„Všechny, všechny nálady, ale to jako záleží, já sem vlastně nezaměstnaná od zimy, 
takže ten den takovej jako že bylo pošmourno, ne že by to mělo nějakej vliv, ale to 
záleží, vono asi u mě jako hodně záleží v jakém stádiu se žena v menstruačním cyklu 
nachází jo, protože se třeba stalo, že sem jako měla šílenou depku, jo, no a říkala sem 
si jako tohle neřeš, to je premenstruační syndrom jako jó, z toho si nic nedělej. Takže 
jako jo, všechny nálady jo, ale nic co bych nezvládla, dycky sem se na to dívala tak 
jako racionálně.“ 

6) JAK SE CÍTÍTE JAKO NEZAM ĚSTNANÁ? „No tak všechno se má zkusit, no 
jako úplně normálně jako každej normální člověk. Akorát si řikám se dvěma jazykama 
že mě nechtěj? Neni to jako divný?“ 

7) JAKÉ MYŠLENKY SE VÁM NEJ ČASTĚJI HONÍ HLAVOU?  „Že je všechno 
vo známostech.“ 

8) JAKÝ JE VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV?  „Já myslim, dobrej. Jako nemám ňáký 
zdravotní omezení, dobře… nosim brejle do divadla na titulky, ale úplně normální 
zdravotní stav. Zaplať Pánbu, radši zaklepu. (*zaklepala na stůl…)“ 
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9) DOŠLO U VAŠEHO ZDRAVÍ KE ZHORŠENÍ OD TÉ DOBY, CO JS TE BEZ 
PRÁCE? "No jako určitě ke zlepšení. Protože mi neměl kdo tak lézt hrozně na nervy 
a taky nejsem tak unavená.“ 

10) ČEHO SI NA SOBĚ NEJVÍCE CENÍTE – JAKÝCH VLASTNOSTÍ, 
DOVEDNOSTÍ, ZNALOSTÍ?  „No tak to teda, to musim přečíst, protože to 
neznám… „Doufej v Hospodina celým srdcem svým, v nerozumnost pak svou 
nespoléhej, na všech cestách svých, snažuj se jej poznávati a On Ti spravovati bude 
stesky tvé.“ Tady si to pak můžete i opsat. Já sem věřící křesťan, takže to neni moje 
zásluha, to sem prostě dostala dar ducha svatého, já sem, že sem zkrátka sem byla 
schopná naučit se třeba jazyky. Mám určitě velkej dar porozumění, ale to neni moje 
zásluha, to mi prostě bylo dáno, kdyby mi to dáno nebylo, tak to nemám. To je to, v co 
já věřim.“ 

11) JAKÉ MÁTE ŠANCE NAJÍT SI ZNOVU ZAM ĚSTNÁNÍ OPROTI JINÝM 
NEZAM ĚSTNANÝM?  „Tak kombinace angličtina hebrejština, myslím si, že hovoří 
za vše a čtrnáct let praxe v jednání s klientama taky rozhodně zaváží.“ 

12) CO PROŽÍVÁTE, KDYŽ JSTE U VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ ODMÍTNUTA?  
„No tak je pravda, že některejm lidem bych s chutí dala pěstí, ale v podstatě 
nespravedlnost, že je na světě tolik dokonalých lidí, vhodných prostě pro to, co voni 
potřebujou (*říká ironicky). Vono taky se to v průběhu času mění jako jó. Poprvý, 
když mě odmítli, to je život na nic a když mě odmítli už po xtý – vy víte houby, vo co 
přicházíte.“ 

13) VĚŘÍTE, ŽE V NEJBLIŽŠÍ DOB Ě (1-2 MĚSÍCE) NALEZNETE ZNOVU 
ZAM ĚSTNÁNÍ? „No já tomu věřim…“ MODLÍTE SE?  „Nó modlim, hodně. Já 
sem se vůbec začala víc modlit, když sem byla na tý brigádě v Izraeli tehdy… To je 
totiž svatá země, tam si člověk neškrtne jinak.“ 

14) JMENUJETE DŮVODY, PROČ PRÁVĚ VY NEMŮŽETE NAJÍT 
ZAM ĚSTNÁNÍ? „Náhoda, to neni nic osobního. Nebo nechci věřit, že to je něco 
osobního, jako třeba že by někdo nenáviděl zrzavý, to mi připadá,… no i když možný 
je všechno.“ 

15) CO SI MYSLÍTE, ŽE JE VAŠÍM HANDICAPEM P ŘI HLEDÁNÍ 
ZAM ĚSTNÁNÍ OPROTI OSTATNÍM NEZAM ĚSTNANÝM?  „No malá 
zkušenost s hledáním práce. No opět souvisí žejo – čtrnáct let u jedný firmy. A 
řekněme ne ta správná drzost, s jakou lidi o deset let mladší dostanu o deset tisíc víc 
než sme měli my starší kolegové, tak takovou drzost teda já nemám.“ 

16) JAK SAMA SEBE VIDÍTE ZA ROK?  „No rozhodně zkušenější.“  V ČEM? „No 
vo tu nezaměstnanost a vo hledání práce a vo tom, že taky v rodině v nejbližším okolí 
vim, kdo je kdo, ne že bych to jako nevěděla, ale není nad potvrzení, ale jo, 
zkušenost.“ 
ZA 5 LET?  „Hmm (*úsměv), za pět let bych nejradši byla v Tel Avivu, zaměstná 
jak? To nevim.“ 
ZA 10 LET? „Hmm (*úsměv), jo taky bych se chtěla naučit japonsky a španělsky 
možná. Já vim, že si nemám nic přát, protože se mi to splní a pak zjistim, že sem si 
měla přát něco úplně jinýho.“ 
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C) 
1) MÁTE DOSTATEK PEN ĚZ K USPOKOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH 

POTŘEB? "No, vzhledem k tomu, že sem spořivej člověk, tak ano. Ale to neznamená, 
že sem Rotschild samozřejmě. Jako peněz neni nikdy dost a kdybych si jako měla 
koupit všechno, co bych potřebovala, tak bych to musela vyhrát ve Sportce, ale to 
bych si musela vsadit, ale na to já moc nevěřim.“ 

2) DOMNÍVÁTE SE, ŽE JE VE VAŠEM OKOLÍ KONKRÉTNÍ OSOBA/ Y, 
KTERÁ JE/JSOU PŘIPRAVENA A OCHOTNA VÁS FINAN ČNĚ 
PODPOROVAT PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU? „To bude znít hrozně, když 
to tak řeknu, ale já to nepotřebuju, já sem materiálně byla zabezpečená mym 
dědečkem. Naopak vlastně v době mý nezaměstnanosti si rodiče byli nuceni pučit ode 
mě. Se nám pokazila pračka, no, prát se musí, no.“ 

3) JAKOU ČÁSTKU JSTE BYLA ZHRUBA ZVYKLÁ INVESTOVAT M ĚSÍČNĚ 
DO SVÝCH KONÍ ČKŮ, KDYŽ JSTE MĚLA ZAM ĚSTNÁNÍ? „No tak poplatek 
za elektriku na televizi, internet sme měli v práci – to je nula, knihovna stojí 
vosumdesát korun měsíčně, no ňákou knihu si občas koupim, no ne moc. Jako kino 
eventuelně, jó do kina sem jako chodila dřív, když byl čas. Febiofest jako, nevim…. 
Když to řeknu, dvěstě korun měsíčně plus mínus. Jako když byl Febiofest. Ani nevim, 
kolik stojí ty lístky. No ale to je jednou za rok. Nebo festival Jeden svět taky třeba. No 
ale neni to závratná suma. Tak třeba dvěstě, třista korun možná měsíčně.“ 

4) MŮŽETE SI DOVOLIT INVESTOVAT TUTÉŽ ČÁSTKU DO KONÍ ČKŮ 
NYNÍ, KDYŽ JSTE BEZ ZAM ĚSTNÁNÍ? „Jo. Ano.“ 

5) CO SI TEĎ NEMŮŽETE, BEZ ZAM ĚSTNÁNÍ, DOPŘÁT, CO JSTE SI 
OBVYKLE DOP ŘÁVALA JAKO ZAM ĚSTNANÁ? „Vaření. Kvalitní potraviny, 
makrobiotický potraviny, no a šmejdění po sekáči. Cestování. To je asi všechno.“ 

6) BOJÍTE SE CHUDOBY? „Ano. Ah, brrrr. To vypadalo zle.“ CO VÁS K TOMU 
NAPADÁ? K CHUDOBĚ? „Nó, že budu pod mostem někde.  Představa, že budu 
pod mostem se mi vůbec nelíbí.“ MYSLÍTE, ŽE BY VÁM TO MOHLO 
HROZIT?  „V dnešní době? Kdykoliv to hrozí. To sou zajímavý votázky jako, to se 
člověk ani nezamejšlí nad tim ani.“ 


