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ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce se zabývá adolescenty s mentálním postižením, kteří 

část dospívání prožívají v dětských domovech a v dětských domovech se školou. 

Pojednávané téma je interdisciplinární a mnohovrstevné. Cílem práce je zjistit, 

popsat a analyzovat, co naplňuje každodenní život dospívajících s mentálním 

postižením a hraničním stavem, co tito adolescenti prožívají, s čím se setkávají         

a jakou si v kontextu života v dětských domovech představují svoji budoucnost. 

Multidisciplinární zaměření teoretické části práce pojímá adolescenci jako vývojové 

období v životě člověka a vychází z prací českých i zahraničních autorů z oblasti 

vývojové a sociální psychologie. Adolescence je nahlížena také jako období 

možného rizika spojeného s poruchami chování, jež se mohou stát příčinou umístění 

do institucionální výchovy. Význam výchovy je pojat nejen v rovině pedagogické, 

ale i v rovině filozofické. Jsou zde rovněž popsány současné možnosti adolescentů 

s mentálním postižením vyučit se v nějakém učebním oboru. V práci je také 

analyzován pojem mentální postižení, ukázána proměna v jeho definici, jsou zde 

prezentovány i sociologické pohledy na normalitu a pedagogické aktivity zaměřené 

na osoby s mentálním postižením. 

Empirická část práce je tvořena terénní kvalitativní výzkumnou sondou, v níž byly 

použity  postupy a techniky zakotvené teorie s aktivní účastí dospívajících z dětských 

domovů. Těžiště textu této části spočívá v analýze pěti skupinových a osmnácti 

individuálních rozhovorů s adolescenty. Další části analýzy vycházejí z výsledků 

škály zjišťování míry podpory vypracované vychovateli z dětských domovů               

a konečně poslední část analýzy je zaměřena na výsledky uplatnění grafické metody 

časové křivky cílů adolescentů v horizontu jednoho roku a jejich porovnání 

s možnostmi realizace těchto cílů.  

Komparace získaných výsledků z jednotlivých oblastí šetření s výzkumy 

zveřejněnými v odborných pracích zaměřených na adolescenty a osoby s mentálním 

postižením přináší zjištění, že adolescenti s mentálním postižením v dětských 

domovech a domovech se školou se v mnohých znacích shodují s vrstevníky 



 
 

v intaktní skupině, avšak v některých oblastech se u nich projevují určité důsledky 

jejich postižení.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA:: adolescence, dětské domovy, dětské domovy se školou, 

mentální postižení, norma, představy o budoucnosti, výchova, vychovatelé, vztahy                  

k vrstevníkům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Presented dissertation thesis deals with mentally disabled adolescents who are 

partially grown up in children's homes and in children's homes with school. The 

discussed topic is interdisciplinary and multi-layered. The aim of this thesis is to find 

out, describe and analyze what fulfils everyday life of adolescents with a mental 

disability and a marginal condition. The thesis also describes what these adolescents 

experience, what they encounter with, what they imagine in regards with their own 

future in the context of their life in children's homes. Multidisciplinary focus of the 

theoretical part of the thesis approaches adolescence as an evolutionary period in 

one's life and is based on work of Czech and foreign authors of evolutionary and 

social psychology. Adolescence is also considered as a period of potential risk 

connected with behavioural disorders which can cause child's placement in 

institutional education. The meaning of education is approached not only from the 

philosophical but also from the theoretical point of view. The thesis also covers the 

question of current possibilities of adolescents to complete their  apprenticeship in a 

certain field of study. Besides other things, the text analyzes the concept of mental 

disability, shows the change in its definition, and presents sociological views of 

normality and pedagogical techniques focused on people with a mental disability. 

The empirical part of the thesis consists of a field qualitative research probe, where 

the procedures and techniques of the set theory have been used. At the same time, the 

adolescents from children's homes have actively participated in this research. This 

part of the text is based on the analysis of five group and eighteen individual 

interviews with adolescents. The other parts of the analysis come out of the results 

based on the scale of a support extent survey elaborated by educators in children's 

homes. Finally, the last part of the analysis is oriented on the results of applied 

graphical methods of time curve of the adolescents' goals within one year and their 

comparison with the possibility to put these goals into practice. 

The comparison of the results from particular fields of the investigation and 

researches published in academic pieces of work focused on adolescents and people 

with a mental disability finds out that mentally disabled adolescents in children's 



 
 

homes and homes with school are, in many aspects, identical to the peers in an intact 

group. However, certain consequences of their disability can become evident in some 

particular areas.          

 

KEY WORDS: adolescence, children's homes, children's homes with school, 

mental disability, norm, future visions, education, educator, relationships to peers.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSAH 

 

ÚVOD ........................................................................................................................ 15 

I. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 18 

1 ADOLESCENCE .................................................................................................... 18 

1.1 Věkové vymezení adolescence ........................................................................ 20 

1.2 Adolescence jako cesta k dospělosti ................................................................ 23 

1.2.1 Rizikové chování v období adolescence .................................................... 29 

1.2.2 Kriminalita jako důsledek deprivace potřeb .............................................. 30 

1.3 Adolescenti v dětských domovech a dětských domovech se školou ............... 33 

1.3.1 Adolescenti a prožitky času ....................................................................... 37 

1.3.2 Adolescenti, situace a jednání ................................................................... 41 

1.3.3 Situace jako krize, horizont, příběh i naděje ............................................. 43 

1.3.4 Vzdělávací aktivity jako příprava pro budoucnost .................................... 46 

1.4 Autonomie jako zisk konce období adolescence ............................................. 52 

1.5 Výchova, vychovatelé v dětských domovech .................................................. 55 

Shrnutí ........................................................................................................................ 59 

2 MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ ...................................................................................... 61 

2.1 Společenské souvislosti pohledu na mentální postižení ................................... 63 

2.1.1 Normalita, norma, „nenormalita“ .............................................................. 65 

2.2 Mentální postižení v proměně klinické definice .............................................. 73 

2.3 Období adolescence u lidí s mentálním postižením – základní charakteristiky81 

2.4 Tradice a současnost mentálního postižení v pedagogických oborech ............ 83 

2.5 Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech............................ 89 

2.6 Sekundární vzdělávání adolescentů s mentálním postižením v domovech ..... 93 

Shrnutí ...................................................................................................................... 102 

II. VÝZKUMNÁ ČÁST .......................................................................................... 104 

3 VÝZKUMNÁ SONDA ........................................................................................ 104 

3.1 Cíle terénní výzkumné sondy ......................................................................... 105 

3.2 Výzkumné otázky ........................................................................................... 106 

3.3 Výzkumné hypotézy ....................................................................................... 107 

3.4 Design výzkumu............................................................................................. 107 

3.5 Výzkumný vzorek .......................................................................................... 109 

3.6 Metody terénní výzkumné sondy ................................................................... 114 

3.6.1 Semistrukturované moderované interview .............................................. 115 

3.6.2 Individuální semistrukturované rozhovory .............................................. 117 

3.6.3 Škála na měření míry podpory ................................................................ 118 

3.6.4 Metoda časové křivky .............................................................................. 121 

3.7 Etika terénního šetření.................................................................................... 122 

3.8 Metody zpracování a analýzy dat ................................................................... 123 

3.9 Validita dat ..................................................................................................... 124 

4 VÝSKLEDKY A ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT ............................................ 126 

4.1 Vymezení dospělosti ...................................................................................... 126 

4.2 Percepce průběhu puberty a současného stavu adolescenty .......................... 131 

4.3 Vzdělávání, škola a praxe pro život ............................................................... 132 

4.4 Sociální srovnávání ........................................................................................ 137 



 
 

4.5 Vztahy klientů ................................................................................................ 142 

4.5.1 Sourozenecké vztahy ............................................................................... 143 

4.5.2 Kamarádi a spolužáci jako vztažné osoby ............................................... 144 

4.5.3 Vztahy s partnery a představy o partnerech ............................................ 146 

4.5.4 Roztříštěné vztahy s rodinou ................................................................... 151 

4.5.5 Obtíže rodičů a bariéry ve vztazích ......................................................... 153 

4.5.6 Symptomy deprivace a subdeprivace ve vztazích ................................... 155 

4.5.7 Vychovatelé ve vztazích jako důležití dospělí ........................................ 157 

4.6 Názory klientů na výchovu, tresty, odměny a výsledky výchovy .................. 158 

4.7 Představy respondentů ve vztahu k budoucnosti ........................................... 161 

4.7.1 Kde a s kým chtějí žít .............................................................................. 162 

4.7.2 Práce, odměna, představy a zkušenosti adolescentů v domovech ........... 163 

4.7.3 Představy adolescentů o rodině ............................................................... 168 

4.7.4 Obraz každodennosti ............................................................................... 170 

4.7.5 O čem adolescenti v dětských domovech rozhodují ............................... 172 

4.7.6 Vnímaná potřeba podpory, nejistoty ve vztahu k budoucnosti ............... 176 

4.7.7  Obraz autonomie, seberegulace a seberealizace adolescentů z pohledu 

vychovatelů ........................................................................................... 183 

4.8 Cíle adolescentů pro následující rok a vzorce jejich realizace ....................... 188 

5 SOUHRN VÝSLEKŮ ANALÝZY VE VZTAHU K VÝZKUMNÝM OTÁZKÁM 

A HYPOTÉZÁM................................................................................................... 193 

5.1 Shrnutí výsledků terénní výzkumné sondy k hypotézám ............................... 201 

6 DISKUZE K METODÁM, VÝSLEDKŮM VÝZKUMU PRO OBLAST     

PRAXE .................................................................................................................. 203 

ZÁVĚR .................................................................................................................... 208 

SUMMARY ............................................................................................................. 213 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................... 219 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEZNAM GRAFŮ 

 

Graf 1: Frekvence pojmů v definicích mentální retardace ........................................ 79 

 



 
 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 1: Vývoj počtu osob v dětských domovech a dětských domovech se školou 

po ukončení povinné školní docházky .................................................... 36 
Tabulka 2: Varianty a východiska normality ............................................................. 71 
Tabulka 3: Počty dospívajících s postižením v DD a DDŠ ....................................... 90 

Tabulka 4: Nabízené obory dvouleté s výučním listem ............................................. 94 
Tabulka 5: Obory se závěrečnou zkouškou ............................................................... 95 
Tabulka 6: Nabízené tříleté obory s výučním listem ................................................. 95 
Tabulka 7: Rozložení škol a obory E a C v poměru k počtu obyvatel ve věku           

15 až 19 let .............................................................................................. 97 

Tabulka 8: Poměr počtu škol s obory E a C na 1 000 obyvatel ve věku 15 až 19 let    

v krajích .................................................................................................. 99 

Tabulka 9: Kompetence v rámci soustavy pozic ..................................................... 100 

Tabulka 10: Rozložení domovů v terénní sondě dle krajů a počtu respondentů ..... 111 
Tabulka 11: Složení vzorku klientů ......................................................................... 112 
Tabulka 12: Paradigmatický  model vymezení dospělosti ...................................... 128 
Tabulka 13:  Souvislosti pojetí dospělosti a intervenujících faktorů ....................... 130 

Tabulka 14: Souhrn popisů projevů puberty ............................................................ 131 
Tabulka 15: Paradigmatický model sociálního srovnávání ..................................... 140 

Tabulka 16: Prožitky při sociálním srovnávání ....................................................... 141 
Tabulka 17:  Výskyt symptomů deprivace a subdeprivace ..................................... 156 
Tabulka 18: Kapesné a zaměření aktivit dospívajících v domovech se školou ....... 173 

Tabulka 19: Kapesné a zaměření aktivit dospívajících v dětských domovech ........ 175 
Tabulka 20: Programy s podporou Evropských sociálních fondů ........................... 181 

Tabulka 21: Souhrn charakteristik respondentů dle věku, délky pobytu a typu 

domova .................................................................................................. 184 

Tabulka 22: Souhrn oblastí a stupňů podpory u adolescentů v domovech .............. 185 
Tabulka 23: Cíle respondentů v horizontu roku ve vztahu k věku a délce pobytu .. 189 

Tabulka 24: Cíle, realizace a možnost zvládnutí – typ 1 ......................................... 191 
Tabulka 25: Cíle, realizace a možnost zvládnutí – typ 2 ......................................... 191 

Tabulka 26: Cíle, realizace a možnost zvládnutí – typ 3 ......................................... 192 
 



 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek 1: Tematické zaměření práce ....................................................................... 17 
Obrázek 2: Adaptace vztahu budoucích cílů a instrumentality v tranzici adolescentů 

k dospělosti ............................................................................................. 40 
Obrázek 3: Faktory ovlivňující aktivity vychovatele v institucionální výchově ....... 57 

Obrázek 4: Schéma strategie výběru zařízení .......................................................... 110 

 



 
 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1: Škála měření míry podpory – upravená experimentální verze ................ 236 
Příloha 2: Protokoly otázek k rozhovorům .............................................................. 239 
Příloha 3: Tabulky podpory ..................................................................................... 241 

Příloha 4: Cíle adolescentů a jejich realizace .......................................................... 247 
 

SEZNAM PŘÍLOH CD 

 

Příloha 5: Verbatimy individuálních rozhovorů ...................................................... 249 

Příloha 6: Verbatimy skupinových rozhovorů ......................................................... 479 
Příloha 7: Časové osy s horizontem roku ................................................................ 546 

 

 



 
 

 
SEZNAM ZKRATEK 

 

 

AAIDD – American Asociation for intelectual and developmental disability 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

DD – dětský domov 

DDŠ – dětský domov se školou 

DSM-IV – The Disorders Manual, IV. revize 

ELSPAC study - European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood 

MKN – 10 -  Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů. Desátá revize, aktualizovaná verze k 1. 1. 2014 

MKN 11- Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů. Připravovaná 11. revize. 

MV – ministerstvo vnitra  

MŠMT – ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy 

SAHA - The Social And Health Assessment 

SPMP ČR – Sdružení na podporu osob s mentální retardací České republiky 

ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

WHO – ICD 8 – The World  Health Organization – International Classification of 

Disorders, 8. revize 

WHO - ICD 10 - The World  Health Organization – International Classification of 

Disorders, 10. revize 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ÚVOD 
 

Tématem předkládané disertační práce jsou adolescenti s mentálním postižením 

v dětských domovech a domovech se školou. Období adolescence je zakotveno jako 

část životní cesty v dílech řady našich i zahraničních autorů a zabývá se jím řada 

vědních disciplín, které nazírají adolescenci každá ze své perspektivy. Rovněž 

mentálním postižením se zabývá řada disciplín klinických, speciálně pedagogických 

a dalších oborů. Z tohoto důvodu je téma předkládané disertační práce 

multidisciplinární a mnohovrstevnaté. 

Výzkumné studie, které by se zaměřily specificky na směřování k dospělosti             

u adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech, se zatím v naší odborné 

literatuře vyskytují velice řídce. Tato skupina dospívajících a mladých dospělých 

tvoří malou část lidí, kteří část života prožijí v institucionální výchově. S ohledem  

na to, že v dětských domovech vyrůstají další děti s tímto postižením a jejich počet 

převzetím do pěstounské péče či adopce neklesá tak výrazně, je možné předpokládat, 

že by mohlo být důležité tuto oblast zkoumat.  

Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat, co naplňuje každodenní život 

dospívajících s mentálním postižením a hraničním stavem, co prožívají, s čím   

se setkávají, co si představují v souvislosti s vlastní budoucností v kontextu 

života v dětských domovech a dětských domovech se školou. 

Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část. První kapitola, která vychází        

z prací M. Vágnerové, S. Halla, J. Arneta, R. Havinghursta, E. Eriksona,                  

D. Krejčířové, J. Langmeiera a řady dalších našich i zahraničních autorů, pojednává 

nejprve období adolescence a její věkové vymezení. Další části textu kapitoly jsou 

zaměřeny na rizikové chování v období adolescence, na prožívání času, situací          

a jednání samotnými adolescenty. Vzdělávání adolescentů v souvislosti s přípravou 

na budoucnost a část zaměřená na autonomii předcházejí pojednání o významu 

výchovy a roli vychovatelů v dětských domovech. Text této kapitoly vychází 

z vývojové psychologie, filosofie, sociologie a pedagogiky. 
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Druhá kapitola, která vychází z pohledu sociologie, lékařských oborů, speciální 

pedagogiky a dalších oborů na mentální postižení v dílech E. Emersona, F. Floyda, 

M. Vágnerové, I. Švarcové, M. Černé, M. Lečbycha,  K. Kolářové, E. Durkheima, 

M. Valenty a mnoha dalších autorů, zahrnuje kromě definice postižení také proměnu 

v jejím vymezení. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá adolescenty, nikoli 

klinickými symptomy poruchy manifestujícími se u těchto lidí, je užíván pojem  

adolescenti s mentálním postižením. Pojem mentální retardace, který je užíván 

v klinických oborech, je užit výhradně v té části práce, která se klinického vymezení 

poruchy (definice, jejích proměn a stručného popisu tohoto typu postižení) dotýká. 

Další téma textu kapitoly tvoří tradice a současnost mentálního postižení 

v pedagogických oborech. Vzdělávání adolescentů s tímto postižením tvoří poslední 

část teoretických kapitol a zahrnuje pohled na možnosti vzdělávání těchto lidí.  

Výzkumná část práce je tvořena terénní kvalitativní výzkumnou sondou s aktivní 

účastí dospívajících z dětských domovů s užitím postupů zakotvené teorie.  

Hypotézy, design výzkumné sondy, vzorkování, metody a postupy zpracování dat 

jsou uvedeny a rozpracovány ve výzkumné části textu. Těžiště výzkumné sondy 

spočívá v analýze pěti semistrukturovaných skupinových a osmnácti individuálních 

rozhovorů. Další část analýzy tvoří výsledky škály zjišťování míry podpory, která je 

dokumentem vypracovaným vychovateli z dětských domovů. Poslední část analýzy 

je zaměřena na výsledky uplatnění grafické metody časové křivky cílů adolescentů 

v horizontu jednoho roku a kroků, které dospívající k cílům vztahují. 

Jistou výzvou by mohlo být přinesení poznatků o tom, jakou mají adolescenti 

s mentálním postižením představu o přicházející dospělosti, jakou mají potřebu 

podpory a v jakých oblastech, jaké mají možnosti ve volbě vzdělávání po ukončení 

povinné školní docházky, v jakých oblastech života se cítí být naopak samostatnými 

a jak jejich uplatňovanou autonomii spatřují lidé, se kterými jsou v každodenním 

kontaktu, tedy vychovatelé. Zjištěné výsledky analyzovaných témat jsou 

komparovány s již publikovanými výzkumy autorů ve skupinách intaktních 

vrstevníků i dospívajících a mladých dospělých s mentálním postižením. 
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Není cílem práce zkoumat, za jakých podmínek, jakými postupy či jak daleko 

v minulosti byla míra postižení posouzen u vzorku adolescentů, kteří jsou aktivními 

účastníky terénního šetření vzhledem k tomu, že tyto informace podléhají ochraně 

osobních dat.  

Překlady textů zahraničních autorů jsou, až na škálu zjišťování míry podpory, která 

je jednou z metod výzkumné části práce, dílem autorky práce. 

Poznatky by mohly být využity poradenskými pracovníky, pracovníky se zaměřením 

na oblast sociálních služeb, vychovateli samotnými, andragogy, speciálními             

či sociálními pedagogy, kteří se zabývají programy dalšího vzdělávání či programy 

podpory integrace této skupiny mladých lidí do běžného života. 

 

Obrázek 1: Tematické zaměření práce 

 

Zdroj: autorka práce 



18 
 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 ADOLESCENCE 

 

Za počátek zkoumání adolescence ve 20. století je možné považovat dvoudílné dílo 

Adolescence Grandvilla Stanley Halla
1
. Hall vývoj člověka pojímá jako celoživotní 

proces a adolescenci pojal jako období přechodu od divokých vzorců chování 

k civilizované podobě, jako období nevyhnutelného přerodu.
2
 Hall popisuje období 

adolescence jako jednu z vývojových period v době, kdy byla psychologie v rané fázi 

vědy. Dle Jeffrey Jensena Arneta spočívá jeho přínos nejen v popisech vývoje 

dospívajících v kontextu stavu tehdejší společnosti a kultury, ale také v jisté 

preskripci budoucích oblastí zkoumání (sexualita, gender a mnoho dalších).
3
   

Adolescence znamená období dospívání. Autoři vývojových teorií nazírají na toto 

období obecně jako na část života, kdy se dítě pozvolna proměňuje v dospělého 

člověka. V psychologických vývojových teoriích můžeme nalézt o této etapě života 

několik směrů uvažování.  

Psychoanalytické pojetí vývoje v díle Sigmunda Freuda uvažuje o této etapě života 

jako o nástupu genitální fáze ve vývoji uspokojování libida, kdy orientace 

v naplňování slasti se mění z dospělého rodiče na vrstevníka opačného pohlaví. 

Podle Anny Freudové nárůst míry sexuálního puzení (jako výsledku biologického 

zrání organismu) vede ke vzniku osobnostní (a zvláště emoční) nerovnováhy       

nebo narušení emoční rovnováhy. V tomto období se do popředí dostává spíše 

emocionalita a ve vývoji osobnosti zakotvení nové identity. 

Robert James Havinghurst v rámci interdisciplinárního přístupu v polovině 

dvacátého století, stejně jako Erik Homburger Erikson, aby charakterizoval konflikt 

                                                           
1
 HALL, Grandvill, S. Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, 

sociology, sex, religion, and education. I & II. New York: D. Appleton and Company, 1904. 
2
 Hall označil toto období jako dobu bouře a vzdoru, tento název byl i našimi některými autory později 

přejímán. 
3
ARNETT, Jeffrey J. G. Stanley Halls Adolescence: Briliance and Nonsense. In: History of 

Psychology. [online] Washington: Psychological Association, 2006, vol. 9, no. 3, p. 186-197. [vid. 

2014-02-10] ISSN 1939-0610. Dostupné v PDF z http://www.apa.org/pubs/journals/hop/. 
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mezi fyzickými, psychickými, sociálními a ekologickými požadavky, s nimiž jsou 

jedinci konfrontováni v různých fázích života, zavádí koncept "vývojových úkolů".  

Tento pojem popisuje konstitutivní sociální očekávání společnosti, která mají 

naplňovat její členové v různých životních etapách. Jedinci v procesech internalizace 

fyzických, kognitivních a sexuálních potřeb a tužeb začleňují tato očekávání           

do vlastních konstrukcí životních cílů. Za vývojové úkoly pokládá Robert James 

Havinghurst ty, které vznikají v určitém období života jedince, jsou úspěšně 

dosaženy, což vede ke štěstí člověka a úspěchu v završení pozdějších úkolů. 

Havinghurst vystihl význam citlivého období ve vývoji, když uváděl, že: „…Selhání 

v naplnění úkolu naopak vede k neštěstí v individuálním životě, je provázeno 

nesouhlasem společnosti a potížemi s dosahováním pozdějších úkolů".
4
 Nezdar 

v dosahování vývojového úkolu nemusí znamenat fatální důsledek, ale působí potíže 

v prožívané kvalitě života a v emoční rovině může být provázen nástupem i trvalejší 

emoční rozlady. 

Psychosociální teorie vývoje Erika Homburgera Eriksona
5
 pojímá ranou adolescenci 

jako hledání vlastní identity, které bývá provázeno nejistotou a pochybnostmi            

a na druhé straně může být ziskem přesvědčení o vlastní kompetenci projevující      

se sebejistotou a snahou o osamostatnění se v rámci sociálního prostředí. V další 

etapě dospívání mohou lidé propojit svoji identitu s identitou druhých lidí v intimitě 

a v naději komplementárních znaků možné spolupráce v pracovní oblasti, v přátelství 

a sexualitě. Prodlužování etapy vzdělávání vede k vývojovému moratoriu, v rámci 

kterého je možné odkládat naplnění závazků dospělého věku a experimentovat, 

„vyzkoušet si“ budoucí partnery a jejich věrnost. Tento vývojový zisk v období 

adolescence uvádějí další autoři v učebnicích vývojové psychologie nejen u nás,    

ale i v zahraničí. 

                                                           
4
 Originální znění citovaného textu: „… while failure leads to unhappiness in the individual, 

disapproval by the society, and difficulty with later tasks“.  

HAVINGHURST, Robert, J. Human Development and Education. Chicago: University of Chicago 

Press, 1953, p. 2. 
5
 ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. 2 vyd., přeprac., 

v Portálu 1. Z anglického originálu Life cycle completed přeložil Šimek Jiří. Praha: Portál, 2015, p. 

70-79.  ISBN 978-80-262-0786-3.  

Dále také in DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 5. vyd. Z anglického originálu Review of 

personality theories přeložil Balcar Karel. Praha: Portál, 2008, p. 67-70. ISBN 978-80-7367-505-9.  
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Sociálně psychologické pojetí - teorie sociálního učení - spatřují v období 

adolescence prostor pro porozumění společenským očekáváním, a přes zisky nových 

rolí také prostor pro kontakt s novými pravidly fungování ve společnosti. Osobnost 

dospívajících získává nové kvality. Radomír Havlík a Jaroslav Koťa
6
 v kontextu 

významu socializačních mechanismů uvažují o adolescenci jako o etapě dospívání, 

kdy naše utvářející se „já“ může ostatní (osoby) percipovat jako problém a do etapy 

dospívání zahrnují sociální kritéria nabývání zákonných práv i povinností, výběr 

zájmových aktivit a jejich koordinaci, reálnou volbu profesní orientace. 

V partnerských vztazích se dle těchto autorů v období dospívání adolescenti nejen 

sbližují, prožívají své lásky, ale také experimentují s intimními vztahy. Jejich 

nezávislost na sociálním okolí se teprve zakládá a období je ohraničeno osvojováním 

si rolí dospělého člověka.  

Je zřejmé, že adolescence zasahuje mnohé roviny života dospívajících lidí a není  

téměř možné  pojednat vyčerpávajícím způsobem všechny oblasti. Následující text je 

z tohoto důvodu orientován na výběr těch oblastí, které bývají pojednávány 

v souvislosti s adolescencí jako vývojovým obdobím, změnou, rizikem ve vývoji, 

vzděláváním a v kontextu s adolescenty v dětských domovech.   

 

 

1.1 Věkové vymezení adolescence 

 

Ve vymezení rozsahu vývojové etapy dospívání je možné nalézt jisté rozdílnosti. 

Někteří autoři vymezují toto období časově a dělí jej na několik etap, někteří uvažují 

o ukončení této etapy života v souvislosti s naplněním některé z životních rolí - 

příkladem může být ukončení etapy formálního vzdělávání nebo začleňování člověka 

do dalšího typu sociální skupiny. 

Grandvill Stanley Hall jako periodu adolescence označuje věk mezi 14 až 24 lety. 

Hallova koncepce vývoje byla koncipována v určitých historických a kulturních 

                                                           
6
 HAVLÍK, Radomír, KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. 3. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 48-

64. ISBN 978-80-262-0042-0. 
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souvislostech. Tak, jak ve vyspělých zemích docházelo k výrazným 

celospolečenským změnám, docházelo také ke zrychlení fyziologického dospívání 

dětí a tím i k posunu ve vymezení této etapy.  A tak téměř o padesát let později 

Robert James Havinghurst   klade období adolescence mezi 12. respektive 13. až 18. 

rokem. 

Vývojoví psychologové i odborníci z dalších příbuzných oborů ve druhé polovině 

20. století i v současné době se shodují ve vymezení dospívání jako důležité etapy 

života probíhající mezi obdobím od přibližně 12 do 20 let.  Nalézají shodu také         

v tom, že úplně přesné časové vymezení nikdy nebude platné pro všechny 

adolescenty, protože je ovlivňováno individuálním průběhem vývoje každého z nich.  

Marie Vágnerová
7
 rozděluje celé období na dvě fáze. Ranou adolescenci 

(označovanou jako puberta) klade do věku 12 až 15 let a pozdní adolescenci do věku 

15 až 20 let. Ve fázi pozdní adolescence dospívající ukončuje první část profesní 

přípravy, může dosáhnout ekonomické nezávislosti, ve věku 18 let u nás dosahuje 

zletilosti a rozvíjí svoji identitu.  

Petr Macek
8
 lokalizuje pozdní adolescenci do období mezi 17 až 20 (22) roky,          

a to i přesto, že subjektivně může dospívající sám sebe vnímat spíše jako adolescenta 

i v období vysokoškolského studia
9
. K obsahu sebepercepce přispívá totiž i to,        

do jaké míry může dospívající naplnit očekávané vzorce chování pramenící               

z nastolovaných rolí.   

Josef Langmeier a Dana Krejčířová
10

 uvádějí pro adolescenci věkový interval mezi 

15 – 20 (22) roky, zdůrazňují však interindividuální rozdíly ve vývoji a ukončení této 

                                                           
7
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 

80-71783-08-0. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. 2. vyd., rozšíř. a přeprac. Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN  978-80-246-2153-1. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-317-2. 
8
 MACEK, Petr. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 

1999. ISBN 80-7178-348-X. 
9
 Na dotaz, zda se považují za dospělé, odpovídají studenti presenční formy vysokoškolského studia 

nezřídka  výroky: „ne tak docela – ještě chodíme do školy“...Tak napůl – nemáme stabilní 

práci“...Ještě ne – jsem závislá na rodičích a bydlím s nimi“ – tato zjištění vycházejí z řady rozhovorů 

autorky se studenty ve věku vynořující se dospělosti.  
10

 LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 3. přeprav. a dopl. vyd., 1 vyd. 

v Gradě. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-195-X. 
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etapy ztotožňují se zakončením tělesného růstu a dalšími biologickými                      

a psychosociálními znaky.  

Pavel Říčan metaforicky označuje toto období jako etapu „na rozbouřeném moři“
11

. 

Všichni uvedení autoři se shodují v tom, že adolescence znamená naplnění 

důležitých obsahů psychického vývoje. Milan Beneš ukončení adolescentního období 

spojuje s ukončením formálního vzdělávání.
12

 Z pohledu právní legislativy je 

mezníkem ve vývoji lidí dosažení zletilosti u nás dovršením věku 18 let. Jeffrey 

Jensen Arnett vymezuje dobu přechodu mezi adolescencí a dospělostí věkem 18      

až 25 let a označuje jej jako období vynořující se dospělosti.
13

 Radomír Havlík          

a Jaroslav Koťa vymezují období dospívání v intervalu mezi 16. – 20. rokem věku
14

. 

Stanislav Ježek, Petr Macek a Lenka Lacinová
15

 uvádějí v souvislosti                         

s longitudinální studií vývoje dospívajících období od 11 do 19 let.  

V předkládané práci je vymezena pozdní adolescence v souladu s Marií Vágnerovou 

a dalšími uvedenými autory jako období mezi 15 až 20 roky dosaženého věku.       

Ve vzorku osob v terénní výzkumné sondě jsou jako adolescenti označeni 

respondenti ve věku mezi 15 a završenými 20 lety, kteří se připravují na budoucí 

povolání v dětských domovech a dětských domovech se školou.  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                     
LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Dotisk, 1999. Praha: Grada 

Publishing, 1998. ISBN  80-7169-195-X. 
11

 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2. vyd., přeprac., v Portálu 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-82-

5.  
12

 BENEŠ, Milan. Andragogika. Dotisk 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-

2580-2. 
13

 ARNETT, Jeffrey J. Emerging Adulthoood: A Theory of Development From the Late Teens 

Through the Twenties. In: American Psychologist [online seriál]. Washington: Psychological 

Association, 2000, vol. 55, no. 5, p. 469-480. [vid. 2014-04-26]. ISSN 1935-990X. Dostupné v PDF z: 

http://www.apa.org/pubs/journals/amp/index.aspx. 
14

 HAVLÍK, KOŤA, ref. 6. 
15

 JEŽEK, Stanislav, MACEK, Petr, LACINOVÁ, Lenka. Adolescent development and Brno ELSPAC 

study. In: Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: 

An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, s 5-16. ISBN 978-80-210-

5682-4. s. 12 



23 
 

1.2 Adolescence jako cesta k dospělosti 

 

Období adolescence znamená změny v mnoha oblastech. Na jejím konci je více       

či méně ritualizovaný přechod k životu dospělých. Během přibližně osmi let je 

završena biologická proměna. Za důležité oblasti, které poskytují možnosti a čas   

pro rozvoj předpokladů pro dospělé žití, označuje Marie Vágnerová
16

 biologickou, 

psychickou a sociální oblast, které se významně podílejí na dotváření identity 

jedince. 

Biologická podmíněnost změn v dospívání souvisí kromě hereditálních faktorů 

s proměnou některých částí mozku v období nastupující puberty. Změny, které 

nastávají ve funkcích mozku, jsou mimo jiná ovlivnění, jako je např. genetická 

výbava, výslednicí individuálního programu dozrávání mozkových tkání.  Na jedné 

straně se výrazným způsobem proměňuje fungování limbického systému a změny    

se projevují v oblasti pohlavního dozrávání, v emotivitě a dalších systémech.          

Na druhé straně je významná změna ve funkční reorganizaci lidského mozku            

v období dospívání citlivou periodou pro vytváření strategií adaptace v sociálním 

prostředí. V období dospívání se tedy završuje strukturální a funkční proměna 

mozku. V rámci interakcí se sociálním prostředím se mohou tyto změny dle Sarah 

Jayne Blakemorové a  Kathryn L. Millsové
17

 ve druhé dekádě života významně 

projevit v souvislosti s kognitivními výkonnými funkcemi a zvýšenou citlivostí. 

Prostřednictvím sociálních odměn mohou být ovlivněny vzorce chování 

dospívajících. V období nastupující adolescence je místem největších změn 

prefrontální kůra, změny zasahují šedou i bílou mozkovou hmotu. Na konci 

adolescence je zjišťován výskyt menšího počtu, ale vysoce specializovaných, 

silnějších a efektivnějších neuronálních spojů. Identická zjištění uvádí Veronika 

Nielsen Sobotková.
18

 Změny, které v mozku probíhají, se daří pomocí zobrazovacích 

                                                           
16  VÁGNEROVÁ, ref. 7,  s. 298. 
17

 BLAKEMORE, Sahar-Jayne, MILLS, Kathry, L. Is Adolescence a Sensitive Period for 

Sociocultural Processing? In: Annual review of psychology [online] 2014, vol. 65, p. 187-207. [vid. 

2014-06-05]. ISSN 15452085. Dostupné v PDF z http://www.annualreviews.org/journal/psych. 

DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115202. 
18

 NIELSEN SOBOTKOVÁ, Veronika, et al. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: 

Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4042-3. s. 28. 
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metod zachycovat a na základě těchto změn lze objasnit důsledky proměn v oblasti 

vlivu na poznávací funkce, emoce a chování
19

. V období pozdní adolescence může 

podle Marie Vágnerové
20

 tělesný vzhled popřípadě jeho atraktivita i subjektivní 

význam zevnějšku, vést k jisté míře uniformity, která je do jisté míry tvořena 

mediálním prostředím a postojem vrstevnické skupiny v této oblasti. 

Ukončení adolescentního vývoje vstup do světa dospělých vždy provázely jisté 

„iniciační obřady“ Z pohledu vzdělávání to byl zisk výučního listu nebo maturitního 

vysvědčení, z pohledu pracovních zkušeností to byly brigády o prázdninách              

a po ukončení vzdělávání nástup do prvního zaměstnání. Až do devadesátých let 

minulého století v souvislosti s nástupem do zaměstnání část adolescentů očekávala, 

že jejich první pracovní místo bude také jejich trvalým působištěm. Někteří 

z adolescentů mají tuto představu i v současné době. Ukončení formálního 

vzdělávání či brigádní pracovní aktivity nejsou jediným znakem končící fáze 

adolescence.  

Za další významnou oblast Marie Vágnerová považuje dosažení kompetencí v oblasti 

výkonů školních i pracovních, které se projevují vytvořením vnitřního konceptu 

osobního standardu. Vnitřní standard je charakteristický schopností užívat formálně 

logické operace a nalézat nové způsoby řešení situací. Význam metakognitivních 

procesů spočívá v období pozdní adolescence v tom, že tito dospívající dokážou 

posoudit míru náročnosti úkolu a odhadnout vlastní schopnosti při jeho zvládání. 

Někteří adolescenti ale v procesech učení se novému uplatňují spíše neefektivní 

mechanické způsoby ukládání paměťových stop. Překážkou v efektivním učení může 

být také neadekvátní ovládání pozornosti.  

V pozdní adolescenci v rámci emočního vývoje dochází k větší stabilizaci emočního 

prožívání. Na druhé straně ale se v prožívání může objevovat zvýšená vztahovačnost 

a následné posuny sebehodnocení v subjektivním obraze sebe v situaci konfrontace   

                                                           
19

 GIEDD, Jay, N. The teen brain: insights from neuroimaging. In: Journal of Adolescent Health. 

[online] Nex York: Elsevier Science, 2008, vol. 4, no. 42, p. 335-343. [vid. 2014-01-02] ISSN 1054-

139X. Dostupné prostřednictvím Elsevier SD Freedom Collection. 
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s hodnocením vrstevníky či dospělými v okolí. Korektivní zkušenost hodnocení 

druhými vede k proměně autoregulace a její relativní stabilizaci.  

Ve vztazích s ostatními lidmi (důležitými dospělými a vrstevníky) se dále rozvíjí 

obsahy budoucích dospělých rolí – předprofesní role studenta či učně, role člena 

určité sociální skupiny, role kamaráda, přítele a partnera. V kontaktu s pracovní 

zkušeností je obohacován obsah role budoucího pracujícího člověka. Zkušenosti 

s posledně uvedenou oblastí mohou vytvářet odmítavé postoje k roli dospělé osoby, 

která bude ekonomicky samostatná.  Adolescenti v pozdní fázi mohou prožívat 

kontakt s pravidelnou pracovní aktivitou jako zatěžující, plnou povinností a starostí. 

Na obdobné problémy adolescentního období, na které upozorňuje Marie Vágnerová, 

zaměřují pozornost i další autoři jako J. J. Arnett.  

Období vynořující se dospělosti je podle Jeffrey J. Arnetta
21

 obdobím relativní 

nezávislosti na sociálních rolích a normativních očekáváních.  Je to období,           

kdy dospívající není již závislý dětským způsobem na rodině, ale ještě nemá 

povinnosti, které jsou charakteristické pro období dospělosti. Naopak mají možnost 

prožitku výraznější volnosti a výraznější variabilitu experimentování v oblasti 

vztahové i sociální. Vývoj adolescenta se proto může ubírat různými směry.  

Za přední kriterium přechodu do dospělosti považuje Jeffrey Arnet přijetí 

odpovědnosti za sebe sama a schopnost přijímat nezávislá rozhodnutí. Dalším 

výrazným kriteriem je samostatné bydlení, které s sebou nese řadu nezbytných kroků 

a odpovědnost při zajištění i udržení si nezávislosti v této oblasti. V této souvislosti 

Jeffrey J. Arnett uvádí, že v intervalu věku 12 až 17 let se jako dospělí cítí být 

přibližně 45 % dospívajících, přičemž ve věku 15 až 19 let bydlí samostatně asi 16 % 

adolescentů. Ve věku mezi 18 až 25 lety se cítí být dospělými 40 % dospívajících      

a samostatně bydlí ve věku 20 až 24 let 35 % z nich. 

Popisované skutečnosti se vyskytují u populací adolescentů v zemích s vysokou 

mírou průmyslové výroby a v zemích postidustriálních s převažujícím segmentem 

služeb. Dle autora je důvodem potřeba vysoké úrovně kvalifikace a profesní 

přípravy, zaměstnání často nalézají mladí lidé v oblastech s vysokou mírou užívání 
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informačních technologií. Tito lidé se vzdělávají i v období po dosažení 25 let věku. 

Vstup do trvalejšího partnerského soužití nebo manželství a zakládání rodiny je 

odkládán nejen do doby ukončení formálního vzdělávání, ale až do doby zakotvení 

v pracovní oblasti. Jako důvod autor uvádí nutnost zabezpečit dítě finančně               

a sociálně
22

. Z pojetí autora je patrné, že naplnění dospělosti ve všech znacích je 

završeno až s nastolením role rodiče. 

Na rozdíl od USA u nás není tak výrazný podíl dospívajících, kteří by do dovršení 

věku 25 let byli v oblasti bydlení nezávislými osobami. Spíše je patrné, že naše 

populace adolescentů na cestě k dospělosti ve věku mezi 18 a 25 lety se sice snaží 

experimentovat a osamostatnit se, nicméně čas od času se vrací do původní rodiny  

na kratší či delší dobu. Experimenty nejsou tvořeny pouze pobytem na internátech 

nebo kolejích, ale významnou možnosti je sdílené bydlení s několika vrstevníky 

v pronajímaných bytech, které praktikuje část dospívajících v období 

vysokoškolského studia. 

Klaus Hurrelmann a Gudrun Quenzel
23

 uvádějí původní Havinghurstovu koncepci 

dospívání, ve které autor specifikoval základní vývojové úkoly a situoval věkovou 

periodu do období mezi 12 až 18 lety věku. Tyto původní Havinghurstovy vývojové 

úkoly autoři shrnují do již dnes klasických následujících oblastí: 

 dosažení nových a zralejších vztahů s vrstevníky obou pohlaví,  

 dosažení mužské nebo ženské sociální role, 

 přijetí a efektivní využívání svého těla, 

 dosažení emocionální nezávislosti na rodičích a dalších dospělých, 

 dosažení jistoty a ekonomické nezávislosti, 

 výběr a příprava na povolání, 

 příprava na manželství a rodinný život, 
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 rozvoj intelektuálních schopností a konceptů potřebných pro občanské 

kompetence, 

 snaha po dosažení společensky odpovědného chování a zisk hodnot a etického 

systému jako vodítko pro vzorce chování. 

Pro období adolescence jako přechodu k dospělosti přepracovali tito autoři původní 

uvedené oblasti s použitím socializační teorie, která definuje osobnostní rozvoj jako 

„produktivní zpracování interiéru a exteriéru v realitě“. Podle této teorie tělesné        

a duševní vlastnosti a rysy osobnosti tvoří „vnitřní realitu“ a okolnosti sociálního      

a fyzického prostředí ztělesňují „externí realitu“. Zpracování „realit“ pojali jako 

„produktivní", protože lidské bytosti se musí aktivně „poprat“ se svým životem         

a pokusit se vyrovnat s průvodními vývojovými úkoly.  Jako podmínky v tomto 

procesu uvádějí osobní a sociálně dostupné zdroje. Podle uváděného socializačního 

přístupu je přechod ze stavu dospívajícího do dospělosti kompletně završen, když je 

člověk zakotven v těchto rolích: 

1. role živitele nebo profesionála jako ekonomicky nezávislého subjektu,  

2. role partnera a rodiče jako odpovědného zakladatele rodiny,  

3. role spotřebitele, uživatele či konzumenta volnočasových aktivit,  

4. politická role občana jako aktivního účastníka v sociálním prostředí. 

Naplňování obsahu těchto rolí spatřují autoři nejisté vzhledem k proměnám 

společnosti v oblastech ekonomických, sociálních, politických, v proměně 

společenských hodnot a v situaci globálního trhu. Některé role či spíše jejich obsahy 

prošly proměnou oddělení.   Role partnera je oddělena od role rodiče – adolescenti 

odkládají zakládání rodiny, i když žijí po určitou dobu ve stabilním partnerství. 

Formální svazek je částí mladých lidí nahrazen partnerským soužitím.  

Jako podmínku pro naplňování všech oblastí vývojových kroků Zdeněk Matějček  

uvádí saturaci základních potřeb dětí (dodáváme i těch, které jsou již ve věku 

adolescence), a to příležitosti v existenci množství, kvalitě a proměnlivosti podnětů, 

stálost a smysluplnost řádu světa, vztahovost jako zdroj saturace potřeby bezpečí, 

prožitek hodnoty sebe a realizace vlastního potenciálu, čas a otevřenou budoucnost. 
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Stanislav Ježek, Petr Macek a Lenka Lacinová
24

 zkoumají v rámci longitudinální 

studie vývoj dospívajících ve věku od 11 do 19 let ve čtyřech oblastech: 

 interpersonální vztahy, 

 rizikové chování a jeho význam, 

 kognitivní, akademický a pracovní vývoj, 

 oblast vývoje já a identity. 

Považují za důležité, že období adolescence je společensky plně akceptovaným 

vývojovým obdobím, se značnou tolerancí a porozuměním pro její psychologická, 

sociální a kulturní specifika. Autory zkoumaná populace adolescentů je specifická 

tím, že zachycuje porevoluční generaci v období výrazných transformačních změn 

společností. Nabízí se otázka, zda by bylo možné srovnat u všech zkoumaných  

respondentů -  adolescentů - úroveň percipované saturace potřeb, jak potřeby uváděl 

Zdeněk Matějček a další autoři
25

. V souvislosti se sociálními změnami ve společnosti 

se objevují také úvahy o tom, zda zvýšený výskyt rizikového chování nejen               

u adolescentů souvisí s proměnami společnosti.  

Další důležitou oblastí proměn jsou změny v oblasti chování. Zasahují období         

od puberty až po dospělost. Dospělí často vnímají proměny v chování u svých 

potomků jako jistý „pubertální exces“, který je potřebné překonat či „ustát“. Negace 

dospělého chování je ale jednou z podmínek, jak se dospělým někdy v budoucnosti 

stát. Ne každý projev negace chování dospělých ze strany dospívajících je současně 

bez rizika. Zkušenosti dospělých a jejich leckdy navenek poměrně výrazně 

presentovaná „expertnost“ v otázkách života nelze sdílet. Proto je dospívající ověřují 

experimenty v různých oblastech i v těch, které mohou mít zřetelné nasměrování 

proti lidem či proti sobě. Rizika chování dospívajících byla předmětem zkoumání      

i v dobách minulých. 
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1.2.1 Rizikové chování v období adolescence 

 

Rizikové chování v dospívání je zkoumáno již delší čas. V období adolescence se dle 

některých autorů (J. Arnett, S. Hall) objevuje období problémového chování, v rámci 

kterého dospívající přestupují obecně přijatelné vzorce chování a „testují“ hranice, 

které jim dospělí dovolí překročit. Tyto vzorce nemají jednotné označení, ale uvádí, 

že rizikové chování se objevují v souvislosti s ranou fází dospívání (tedy v období, 

které označujeme jako pubertu) a vyskytují se po celé období dospívání:  "Ve všech 

civilizovaných zemích, kriminální statistiky ukazují,...že existuje výrazný nárůst 

kriminality ve věku dvanáct až čtrnáct, ne zločiny jednoho, ale všeho druhu, a že toto 

zvýšení trvá několik let."
26

 Stagnace výskytu se dle Stanley Halla objevuje okolo    

18. roku věku, výraznější pokles pak přibližně do 30 let. 

Výzkum SAHA
27

 potvrzuje výskyt rizikového chování v průběhu celého období 

dospívání. Rizikové chování je typické pro období dospívání a vyskytuje                  

se u dospívajících v naší zemi stejně, jako v jiných populacích dospívajících,             

a to ve všech čtyřech sledovaných formách – porušování pravidel, fyzická agresivita 

ve formě rvaček, ničení cizího majetku a krádeže v obchodech. Hlavní oblasti, 

v rámci kterých jsou projevy chování zkoumány a které mohou ovlivňovat chování 

dospívajících, jsou rodina a rodinná výchova, škola a školní klima a sociální 

prostředí – zvláště pak vztahy s vrstevníky. Důležitým zjištěním je, že u našich 

dospívajících se ve sledovaném období ve větší míře vyskytují agresivní formy 

chování a problémové chování ve spojení s užíváním psychotropních látek, než tomu 

je v jiných zemích. ve srovnání se zahraničními výzkumy.
28

 Studie SAHA zkoumá 

uvedené projevy na reprezentativním souboru 4876 respondentů v průměrném věku 

14,7 roku.  Vzorce, které jsou ve studii označovány jako „antisociální“ chování, byly 

shledány u 2 % respondentů (přibližně 97 osob) a skupina byla označena jako „velmi 
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riziková“. Dospívající se opakovaně dopouštěli všech typů antisociálního chování – 

rvaček, krádeží v obchodě, ničení majetku, lhaní, nosili u sebe zbraň, vyskytovali    

se ve škole po požití alkoholu či marihuany a byli potrestáni sníženou známkou        

z chování, či dokonce zatčeni policií. Výskyt asociálních vzorců byl dvojnásobný     

u chlapců oproti dívkám. 

Je zřejmé, že u určitého počtu dospívajících se skutečně vyskytují závažné projevy 

chování, které dle S.Halla a J. Arnetta mohou přetrvávat po celou dobu adolescence. 

U určitého počtu dospívajících závažné vzorce během adolescence mizí, u jiných 

mohou setrvávat i v dospělosti. Za příčiny setrvávajícího antisociálního chování, 

které je označováno jako kriminalita, označují S. Hall
29

 a T. Moffitt
30

 prenatální 

vlivy, špatné bydlení, nepřiměřený vývoj v dětství, rodičovskou rozvodovost             

a rodiče, kteří jsou samoživiteli.      

Analýzou antisociálního chování dospívajících v souvislosti s ranou deprivací potřeb 

po odchodu z dětských domovů se zabývají u nás autoři Z. Matějček, V. Bubleová,  

J. Kovařík
31

 a J. Gjuričová
32

. 

 

1.2.2 Kriminalita jako důsledek deprivace potřeb 

  

V souvislosti s významem situace umístění do institucionální výchovy a stavem 

deprivace potřeb dětí a dospívajících v rámci dlouhodobých pobytů analyzují pozdní 

následky psychické deprivace a subdeprivace u skupiny dospělých osob opakovaně 

Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová a Jiří Kovařík
33

. Dokládají na vzorku osob, 
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které v minulosti vyrůstaly od raného dětství v dětských domovech, nižší dosažený 

stupeň formálního vzdělání a nižší dosažené pracovní pozice, významnější podíl 

svobodných či rozvedených mužů. U svobodných mužů uvádějí častější výskyt 

protialkoholní léčby, v dospělosti častější selhávání v náročnějším životě mimo ústav 

a vysoký výskyt trestné činnosti – 36 % (i přes její pozdější výskyt, než uvádějí        

u osob z pěstounských rodin či osob, které vyrůstaly v SOS dětských vesničkách).   

U některých žen ze souboru shledali naopak relativně příznivé či přijatelné 

společenské uplatnění a uvádějí jako významný faktor tohoto jevu výskyt více 

přijatelného ženského vzoru v době, kdy byly tyto ženy vychovávány v ústavním 

prostředí. Za další významný znak považují vyskytující se resilienci, která umožnila 

některým z původních klientů ústavních zařízení překonat nepříznivé vlivy ústavní 

výchovy i přesto, že v zařízení pobývali od velice raného věku.  

Druhá studie uvedených autorů se zaměřuje na kriminalitu jako následek psychické 

deprivace. Na stejném vzorku osob (longitudinální studie) v rámci výzkumného 

projektu zjišťovali výskyt kriminality k prvnímu lednu 2000 – tedy s odstupem 

dalších několika let od prvního zjišťování. U skupiny osob, které vyrůstaly 

v dětských domovech, shledali konstantní výskyt 36 % trestaných osob, což byl 

trojnásobný výskyt oproti 22 % trestaných ze skupiny osob, které vyrůstaly v SOS 

dětských vesničkách a v pěstounských rodinách.
34

 

Životní dráhu klientů institucionální výchovy v souvislosti s výskytem trestné 

činnosti uvádí Jitka Gjuričová.
35

 Ve sledovaném období let 1995-2004 odešlo 

z institucionální výchovy 17454 osob. Trestné činnosti se dopustilo celkem 9751    

(tj. 56 %) osob, ale před nástupem do výchovného zařízení 18 % osob – tedy trestná 

činnost mohla být důvodem umístění do institucionální výchovy. Předně je potřebné 

říci, že tato studie v těchto údajích nerozlišovala typy zařízení, ze kterých lidé odešli 

– není tedy možné určit, kolik respondentů z analyzovaného počtu byli klienti 
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dětských domovů a dětských domovů se školou. V analýze se dále uvádí 

následující:
36

 

 12308 osob odešlo do původní rodiny a 7574 spáchalo trestný čin – tj. přibližně 

61,4 %. 

 5036 osob spáchalo trestný čin až po opuštění institucionální péče (40,9 %), až 

po roce po odchodu ze zařízení a později z tohoto počtu spáchalo trestný čin 

4755 osob – přibližně 38 % osob. 

Uvedená data jsou jistě významná. Odlišné údaje ale jsou na téže stránce, jen o dva 

odstavce níže, až na konci přehledu: „Z dětí odešlých do původní rodiny (12308)     

se dopustilo trestné činnosti do 1 roku 1328 dětí – tj. 11 %, a po roce 6900 –             

tj. 56 %.“
37

 Citované údaje vyvolávají několik otázek: Pokud 7574 osoby spáchaly 

trestný čin, odkud je vzat údaj 6900 osob páchajících tyto činy po roce? Jaké rodinné 

prostředí ve skutečnosti je, pokud následuje trestná činnost? Jaké další faktory 

(například nezaměstnanost) intervenují do těchto skutečností? V souvislosti s údaji je 

v textu uvedeno dále následující: „Poté, když ústav opustí, přichází nedostatečně 

připraveno na normální život do zcela nepřipraveného prostředí, které s ním 

nepočítá a s nímž ono neumí zacházet a v němž nedošlo od vyjmutí dítěte k žádné 

podstatné změně k lepšímu...Zvláštní pozornost si zaslouží situace dětí, které            

se vracejí do svých původních rodin… do nesmírně problémového a zátěžového 

prostředí.“
38

 V textu jsou sice uvedeny údaje o délce pobytu v zařízení,                  

ale bez uvedení věku osob při nástupu a odchodu ze zařízení v souvislosti 

s páchanými činy. Kromě nefunkční a problémové rodiny je důvod přičítán absenci 

práce s rodinou a selhávání adaptačních mechanismů na straně samotných osob. 

Analýzu intervence dalších faktorů do stavu čtenář v textu nenalezne. Je potřebné 

rovněž uvážit, že práce s rodinou není jen zodpovědností sociálních pracovníků,      

ale předně v zájmu rodiny. Bez jejího zájmu, aktivní účasti a iniciace je výsledek 

snažení jen ideální možností, nikoli skutečností. 
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 GJURIČOVÁ, ref. 32, s. 8. 
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 GJURIČOVÁ, ref. 32. 
38

 GJURIČOVÁ, ref. 32, s. 8-9. 
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Právě výskyt závažných projevů rizikového chování ve směru k druhým lidem         

či ohrožování sebe sama svým vlastním chováním je jedním z důvodů, proč mohou 

děti a dospívající být umístěni na návrh rodičů či sociálních pracovníků a po výroku 

soudu v dětském domově nebo dětském domově se školou či ve výchovném ústavu. 

Obvykle umístění předchází diagnostický pobyt. 

 

 

1.3 Adolescenti v dětských domovech a dětských domovech se školou 

 

Existence a organizace náhradní institucionální výchovy je legislativně zakotvena 

(zákon č. 89/2012 Sb., zákon č. 359/1999 Sb., zákon č. 109/2002 Sb., zákon             

č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 438/2006 Sb.) a odráží snahu státu řešit situaci dětí         

a dospívajících, kteří z různých závažných důvodů nemohou vyrůstat v trvalé            

a milující péči rodičů. Stát prostřednictvím orgánů státní správy vytváří normativní 

mechanismy, jak zjišťovat, řešit a případně sankcionovat závažné a (nebo) 

společensky netolerované vzorce soužití rodičů a dětí nebo vzorce jednání 

dospívajících potomků, kteří již jsou právně odpovědnými osobami. Na základě 

rozhodnutí soudu může být stanoveno předběžné opatření do doby, než soud stanoví 

další opatření.  

Ústavní výchova nebo ochranná výchova je opatřením nařizovaným v zájmu dítěte   

a pro jeho ochranu v případech, kdy dítě nevykazuje závažné poruchy chování          

a nedopouští se trestné činnosti, respektive provinění.
39

 Dětské domovy                  

dle legislativy naplňují funkce výchovné, vzdělávací a sociální, jsou zde umístěny 

děti a mládež, které nemají závažné poruchy chování a vzdělávají se v institucích, 

které nejsou součástí výchovného zařízení. Dětské domovy se školou mají naplňovat 

identické funkce, umísťovány jsou zde děti a dospívající se závažnějšími poruchami 

chování (bývalé dětské výchovné ústavy), nebo které pro přechodnou nebo trvalou 

duševní poruchu vyžadují trvalou výchovně léčebnou péči. Tento typ zařízení také 

                                                           
39

 provinění je chápáno jako porušení zákona, které by bylo u dospělé osoby bylo označeno jako 

trestný čin – § 6 odst. 1 zákona č. 218/ 2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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absorboval některé klienty oddělení dětských psychiatrických léčeben (nyní 

psychiatrických nemocnic), ve kterých byly ze sociálních důvodů hospitalizovány 

děti a dospívající v dlouhodobých pobytech (zrušení tzv. „sociálních lůžek“). Tito 

klienti plní povinnou školní docházku ve škole, která je součástí zařízení. V rámci 

těchto zařízení žijí klienti s převážně psychiatrickou zátěží a klienti s poruchami 

chování pramenícími převážně z rizikových vzorců.  

Pokud jsou klienty dospívající se stejně závažnou zátěží, jsou vzděláváni ve školách 

zajišťujících vzdělávání v učebních oborech jednoletých, dvouletých nebo tříletých. 

Až na výjimky se dospívající vzdělávají mimo teritorium dětského domova se školou 

(výjimkou je několik málo zařízení institucionální péče, která organizují a zajišťují 

jednoleté a dvouleté vzdělávání v oborech Praktická škola jednoletá a dvouletá). 

Adolescenti, kteří část svého života prožívají v prostředí dětského domova, jsou 

specifickou skupinou dospívajících. Jejich cesta k dospělosti je ztížena možnými 

obtížemi v kontaktu s běžnými a společensky přijatelnými vzorci života mimo 

zařízení i běžnými vzorci života v rodině. Někteří adolescenti přicházejí do institucí 

na základě soudního rozhodnutí či stanovení předběžného opatření až v průběhu 

dospívání, kdy již mají sociálním učením zafixovány některé vzorce chování 

z původní rodiny a nastaven systém rodinou preferovaných hodnot. Jiní naopak 

pobývají v prostředí dětského domova mnoho let, pro některé z nich jsou 

institucionální formy výchovy jedinou zkušeností od raného dětství. Pro dospívající 

v této skupině dle Isabely Pavelkové, Veroniky Menšíkové a Veroniky Purkové
40

 

může tvořit instituce součást identity dospívajících ve smyslu „jsem z děcáku,     

proto si mohu přát“. 

Důvody umístění do zařízení pro výkon výchovy v dětském domově či dětském 

domově se školou může být mnoho. V první řadě jsou to důvody, které vyplývají    

ze selhávajících funkcí rodiny. Jestliže se v rodině vyskytuje zneužívání, týrání dětí, 

rodina neplní své běžné funkce, dochází k deprivaci dětí či ohrožování jejich vývoje 

                                                           
40

 PAVELKOVÁ, Isabela, PURKOVÁ, Veronika, MENŠÍKOVÁ, Veronika. Časová perspektiva jako 

významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. In: Studia Paedagogica. Brno: Ústav 

pedagogických věd Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, 2010, vol. 15, no. 1, p. 29-45. ISSN 

1803-7437. s.41-43. 
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či soustavné traumatizaci nebo se v prostředí rodiny vyskytuje trvalé výchovné        

či vzdělávací zanedbávání, rodiče nezvládají výchovu, u dítěte se vyskytuje rizikové 

chování ve smyslu zneužívání návykových látek či krádeží, pak soudy rozhodují       

o předběžném opatření či o ústavní nebo jiné variantě náhradní výchovy. Část dětí 

vyrůstá v prostředí institucionální výchovy od raného věku. Jsou to děti, které matka 

záhy opustila, a děti byly umístěny do kojeneckých ústavů a následně do dětských 

domovů. Některé z dětí se nedaří umístit do rodiny příbuzných po úmrtí rodičů, 

některé trpí závažnějšími typy poruch a rodina nezajišťuje odpovídající péči. Některé 

děti mohou vyrůstat v prostředí SOS dětských vesniček, část dětí přebírají do své 

péče pěstounské rodiny, nebo dochází k osvojení.  Dlouhodobé pobyty klientů 

v institucionální výchově jsou, jak uvádějí shodně Jiří Kovařík, Zdeněk Matějček      

a Věduna Bubleová
41

, Jan Folda
42

, Jitka Gjuričová
43

 a Oldřich Matoušek, Pazlarová 

Hana a Lenka Baldová
44

 uváděny v souvislosti s nedostatečnou sociální prácí 

s rodinami ze strany organizací, které jsou jí pověřeny tj. oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. Délka pobytů klientů v zařízeních se pohybuje od období celého dětství 

a mladistvého věku k průměru 14,5 roku. V domovech se školou uvádí zdroje 

průměrnou délku pobytu 2,4 roky. Důvodů tohoto stavu je jistě více.                       

Od personálního zajištění (počet rodin, které má v péči či sledování jedna sociální 

pracovnice) přes malou pozornost věnovanou stabilizaci původní rodiny                  

až po relativně stabilizovanou situaci vztahů mezi původní rodinou a potomkem.     

Specifickou skupinu v zařízeních tvoří děti, které byly do zařízení umístěny z důvodů 

ekonomických a (nebo) sociálních – byly odebrány z rodiny pro neschopnost zajistit 

patřičné bydlení, rodiče se ocitli v situaci bezdomovství, rodiče některých dětí (často 

osamělá matka) nemají i přes systém státní sociální podpory dostatečné prostředky, 
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 MATĚJČEK, BUBLEOVÁ, KOVAŘÍK, ref. 31. 
41

 MATĚJČEK, BUBLEOVÁ, KOVAŘÍK, ref. 31, s. 109-115.   
42

 FOLDA, Jan (ed.). Systém náhradní péče o děti a mladistvé a následné péče o mladé lidi 

odcházející z náhradní péče v České republice: situační analýza. Praha: Sdružení SOS dětských 

vesniček, 2009. ISBN 978-80-254-4799-4. 
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 GJURIČOVÁ, ref. 32. 
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 MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana, BALDOVÁ, Lenka.  Individuální plánování služeb u 

ohrožených dětí a mládeže s důrazem na mladistvě odcházející z ústavní výchovy. Praha: Člověk hledá 

člověka, 2008. ISBN 978-80-254-2756-9. 
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aby  své děti dostatečně zajistili. V této souvislosti uvažujeme o důsledcích chudoby, 

které ohrožují život či zdraví.  

Z dostupných školských statistik po filtraci dat (tabulka 1) vyplývá, že počet 

adolescentů po ukončení ZŠ, kteří i nadále zůstávají v dětských domovech                 

a dětských domovech se školou, má oproti jiným věkovým skupinám lehce stoupající 

tendenci. Příčinou tohoto stavu může být tendence vzdělávat se i po ukončení         

ZŠ (vzdělávání zvyšuje možnost adolescentů zapojit se do výkonu pracovních 

činností v dospělosti a směřovat k samostatnosti), či snaha snížit počet adolescentů 

z těchto zařízení, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností. Na druhé straně stejná data 

mohou znamenat, že rodiny těchto dětí rezignují na zajištění vzdělání pro své 

potomky svými vlastními silami.  Dalším vysvětlením může být skutečnost,              

že v absolutních hodnotách počtu klientů v zařízeních přibývá, ačkoli se průměrná 

doba pobytu u nařízené ústavní výchovy či předběžného opatření krátí. Adolescenti 

se vracejí zpět ke svým rodinám po kratší době pobytu a během školního roku může 

počet umístěných narůstat i přesto, že zařízení v současné době mají výrazně menší 

počet klientů v rámci rodinných skupin, než tomu bylo dříve. V každém případě však  

statisticky vzato během sledovaného období počet dospívajících klientů vzrostl. 

 

Tabulka 1: Vývoj počtu osob v dětských domovech a dětských domovech se školou 

po ukončení povinné školní docházky 

Rok 
2003
/04 

2004/
05 

2005/
06 

2006/
07 

2007/
08 

2008/
09 

2009/
10 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013
/14 

 Počet zařízení 
DD 134 148 149 153 155 155 151 150 149 147 146 

DDŠ 17 24 29 28 28 29 31 31 31 30 30 

 Počty dětí a mládeže celkem 
DD 4657 4867 4869 4815 4618 4739 4704 4628 4451 4442 4253 

DDŠ 555 743 795 724 674 742 787 760 761 713 697 

 Počty dětí a mládeže po ukončení povinné školní docházky 

DD 1139 1234 1272 1262 1275 1345 1358 1431 1413 1388 1431 

DDŠ 106 166 160 106 67 74 78 97 122 109 139 

Poznámka: DD - dětské domovy, DDS - dětské domovy se školou 

Zdroj: Vývojová ročenka školství 2004/05-2013/14. Tematické tabulky. [tabulka v xls., 

online] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [vid. 2014-07-30]. Dostupné z  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-

2003-04-2013-14. 
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Je nezbytné upozornit na fakt, že data v oficiální databázi se mohou poněkud 

rozcházet, a to i v tom případě, že jejich zdrojem je jediná instituce. Analyticko- 

statistický odbor MŠMT a další zdroje uvádějí pro rok 2013 – 2014 shodné údaje.
45

 

Věra Linhartová
46

 uvádí počet odcházejících adolescentů ze zařízení ústavní nebo 

ochranné výchovy po dosažení zletilosti v období 2008 – 2013 okolo 900 osob.  Tito 

lidé by měli být připraveni na zvládání situací každodenního života v období ještě 

před odchodem ze zařízení.  

 

1.3.1 Adolescenti a prožitky času 

 

V textu se letmo dotýkáme dvou oblastí, se kterými se v pojednávaném tématu práce 

setkáváme. Jsou jimi subjektivně vnímaný a prožívaný čas a pak subjektivně 

prožívané a vnímané situace a události. Čas je konstantou našeho žití, proto není 

možné uvažovat o tom, že konstanta se liší ve skupinách osob. Objektivní čas bude 

stejně plynout pro všechny dospívající. Subjektivní prožívání času se může lišit        

u adolescentů, kteří vyrůstají v domácím prostředí a u klientů v zařízeních 

v souvislosti s nedobrovolným pobytem, čas může být prožíván jinak v situaci, která 

je příjemná a jinak tehdy, když mají starosti. Studie z posledních let naznačují, jak 

důležité a potřebné je uvažovat o tom, jaký význam má čas pro konkrétní osoby        

a k jakým vzorcům jednání v pedagogických situacích se člověk v roli studenta, 

posluchače či svěřence přiklání.   

K významu perspektivy času ve výchovném snažení podává zajímavý pohled již 

v 18. století Immanuel Kant. K zaměření na perspektivu času říká: „Rodiče 

vychovávají své děti obyčejně pouze tak, aby se hodily do světa přítomného, i když je 

                                                           
45

 Vývojová ročenka školství 2004/05-2013/14. Tematické tabulky. [tabulka v xls., online] 
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2003-04-

2013-14. Tabulka H1.2. 
46

 LINHARTOVÁ, Věra. Analýza nabídky programů přípravy na samostatný život u mladých 
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zkažený. Měli by je však lépe vychovávati, aby tím byl způsoben lepší stav budoucí 

(...) Rodiče totiž se starají pouze o to, aby jejich děti dobře se ve světě uplatnily.“
47

 

Starost rodičů o lepší uplatnění dětí svědčí o rodičovské zkušenosti v zaměření času 

na perspektivu přítomnosti. Ukazuje se, že rodičovská snaha obrátit pozornost dítěte 

na perspektivu teď a tady s výhledem a očekáváním lepšího zítřka může být 

nadčasová. 

Přehledový text Jiřího Mareše
48

 o pojetí subjektivního času lze shrnout do stručných 

charakteristik a vyjádřit koncepty pojetí času následujícím způsobem. 

a) Pojetí času jako posloupného sledu událostí – základem je možnost spatřovat 

události a situace jako posloupnost jednotlivých etap dění, okamžiky nebo 

epizody – adolescenti takto mohou percipovat jednotlivé objektivně existující 

časové úseky dne, mezi kterými jsou mezery. Na druhé straně je čas percipován 

jako plynulé trvání jevů, které si uvědomujeme, prožíváme a pamatujeme. 

Pedagogických i prostých rodičovských konsekvencí nalézá Jiří Mareš mnoho. 

V domácím prostředí se často s podobnými jevy můžeme setkat v případě, že           

se svého potomka ptáme, co bylo ve škole. Nejprve se nám dostane nivelizující 

odpovědi „dobrý“, po další více či méně opatrné exploraci v rozhovoru zjišťujeme 

další fragmenty a také to, co je potřebné vykonat ve dnech budoucích. V pojetí času 

jako spojitých událostí si zakotvuje dítě sled a pořadí činností, které je potřebné 

vykonat – učí se tak mimo jiné i odhadu času, který k vykonání činnosti potřebuje. 

Tyto typy pojetí subjektivního času můžeme sledovat spíše u dětí mladšího školního 

věku a puberty.  

b) Subjektivní pojetí trvání času a srovnávání – jevy vnímáme v čase, po který trvají, 

prožitek si pamatujeme. Současně ale v minulých vzpomínkách porovnáváme 

událost aktuální s jinou, v paměti uloženou. Dle výsledku srovnávání odhadujeme, 

jak dlouho bude aktuální situace trvat – tento typ percepce času může být zatížen 
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 KANT, Immanuel. O výchově. Z německého originálu přeložil Jančařík Josef. Dědictví 

Komenského. Praha: Gégr a syn, 1931. s.39-40. 
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 MAREŠ, Jiří. Člověk a subjektivní čas. In: Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 
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nepřesnými odhady trvání jevů a být zdrojem neadekvátních očekávání 

v budoucnosti. 

Jiří Mareš nalézá souvislosti ve snahách učitele motivovat dítě se specifickou 

poruchou učení ke zvládnutí úkolu, který obsahuje pro dítě zatěžující prvky – diktát, 

psaní textu, čtení textu (i čtení pro sebe). Část demotivace pramení z prožívané 

námahy a očekávané obtížnosti. V pojetí času založeném na časové perspektivě 

vychází Jiří Mareš
49

 ze zahraničních i domácích autorů a hovoří o třech časových 

perspektivách. 

c) Orientace na minulost – lidé s touto orientací percipují a vztahují se ke své 

minulostí jako k období, které bylo lepší, než současné. Jinou skupinou tvoří ale 

lidé, kteří v minulosti prožili nějakou traumatizující nebo jinak těžkou událost,     

se kterou se nemohou vyrovnat – hledají příčiny, viníky, nedokážou odpustit. 

Obvykle nebývá událost v minulosti psychologicky uzavřena, odžita. Paradoxně 

může pomoci stejný vnitřní konstrukt času zdrojem překonání těžké ztráty v jedné 

z fází vyrovnání se ztrátou blízkého člověka.
50

  

d) Orientace na přítomnost – hedonistické pojetí orientace na přítomnost je 

charakteristické percepcí události a vlastní aktivity v ní „tady a teď“, 

vyhledáváním zábavy, vyskytuje se pocit, že člověk „má vše pod kontrolou“. 

Obvykle lidé nedomýšlejí důsledky svých aktivit, odmítají pomalé                         

a do budoucnosti zaměřené dílčí cíle, je pro ně v oblasti vzdělávání důležitější 

certifikát, než zisk kompetence a s ní spojené perspektivy v budoucnosti.           

Jiří Mareš uvádí, jak kombinace necitlivosti k důsledkům vlastního chování, 

absence obav z důsledků, emocionální labilita (až výbušnost nebo emoční 

dráždivost) mohou vést k chování se zaměřením proti lidem ve spojení 

s agresivitou. Výsledkem bývá ztráta kontroly a nezájem o svůj další osud.  

Fatalistický typ zaměření na přítomnost vyhodnocuje události (a také takto 

komunikuje) ve stylu „stejně za všechno můžu já“. Jiná varianta fatalistického typu 
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může být charakteristická výrokem „nemá cenu se snažit, stejně to dopadne 

podobně“. Předurčenost osudu ale u některých lidí může vycházet z minulých 

prožitků a výrazně negativní zkušenosti dlouhodobé existence v nepříznivých 

podmínkách. V tom případě je zkušenost základem realistického postoje                  

ke skutečnosti. Ponoření se do činnosti v přítomnosti může způsobit, že člověk se 

plně ponoří do aktivity, nemyslí na čas a je činností zcela „zaplaven“ a cítí se dobře. 

e) Orientace na budoucnost – souvisí s cíli, které si člověk klade. V pedagogickém    

a výchovném procesu se nejedná jen o představu budoucího cíle, ale také             

(a to zvláště) o stanovení dílčích cílů jako prostředku k dosažení budoucího 

vzdáleného cíle.  

Schéma cílů a instrumentality Jiřího Mareše
51

 je možné aplikovat na pojednávané 

téma adolescence ve vztahu k dospělosti. 

 

Obrázek 2: Adaptace vztahu budoucích cílů a instrumentality v tranzici adolescentů 

k dospělosti 

 

Zdroj: autorka práce 

 

Souvislost vnímání času a kontextu rodičovského zakotvení a ochrany uvádějí 

Fiorenzo Laghi, Maria D’Alessio, Susanna Pallini a Roberto Baiocco.
52

 Adolescenti 
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s vyšší mírou zakotvení a ochrany skórovali výše v Zimbardově inventáři ve směru 

pozitivní minulost, hédonistická přítomnost i budoucnost. Adolescenti s vysokou 

mírou rodičovské a vrstevnické zakotvenosti a adolescenti s vysokou mírou 

rodičovské, ale nízkou vrstevnickou zakotveností v minulosti, skórovali výše 

v oblasti autonomie a kompetence. Ne všichni adolescenti ale ve svých vzpomínkách 

zachovávají minulost jako období radosti. 

Dospívající v domovech mohou být motivováni na jedné straně v oblasti studijních 

cílů, ale také dosažením zrušení ústavní výchovy či předběžného opatření, prožitky 

vlastní autonomie, zlepšením stávajících nebo navázáním nových vztahů, či prostým 

„přežitím“ velice negativně prožívané aktuální etapy života nebo také odvrácením 

aktuálně hrozícího postihu. Ve všech oblastech života adolescentů je důležité, která 

z časových perspektiv je rozhodující, popřípadě, zda adolescenti v institucionální 

výchově mohou měnit a dekonstruovat minulé zážitky, či zda mohou spojit časové 

rámce minulosti, přítomnosti i budoucnosti v kontextu každodenních situací              

a událostí.  

Radim Palouš a Zuzana Svobodová
53

 nahlížejí na perspektivu času ve vztahu 

k životu každého z nás jako na kontinuitu všeho, čím jsme byli, jsme nyní a budeme  

i zítra. Náš prožívaný čas proto nese v sobě projevy naší jedinečnosti a je součástí 

naší identity. Naše identita se také prožíváním času projevuje ve vzorcích chování 

v různých situacích.   

 

1.3.2 Adolescenti, situace a jednání 

 

Klienti výchovných zařízení v kontaktu s dosud neznámým prostředím instituce 

zažívají nové uspořádání vnějšího světa – okolností, které na které reagují rozdílným 

způsobem. Ocitají se tedy ve zcela nové situaci. Co však můžeme jako situaci chápat, 

popisují někteří naši autoři. Jiří Pelikán porovnal vymezení v definici Milana 

Nakonečného, Jaroslava Hlavsy a Marty Langové. Milan Nakonečný uvažoval          

o situaci jako o stavu, kdy „určité uspořádání vnějších okolností může mít pro 
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jedince povahu výzvy k reagování, to je tzv. situace, která se vyznačuje tím, že je 

nějak psychicky stimulující“.
54

 Ve vztahu k pojednávanému tématu by mohl být jistě 

příchod do zařízení stimulem pro mnohé traumatickým. Jaroslav Hlavsa a Marta 

Langová charakterizovali situaci jako „dynamický systém relativně ohraničených 

interakcí a transformací objektu, subjektu, jiných subjektů a podmínek, v němž je 

určující tvořivá zasahovací činnost subjektu, zejména pomocí různorodých 

instrumentů“.
55

 Za podstatné lze tedy pokládat to, co se odehrává ve společných 

aktivitách mezi subjekty a objekty výchovy. Za základní znaky situací považují 

dynamičnost, interakci a transformaci, dále systémovost a ohraničitelnost a aktivitu. 

Jiří Pelikán doplnil vymezení o úvahu nad možným odkladným účinkem situace        

a k definici obou autorů přidal: „(…) současně nemusí být každá situace tou, které 

nese v sobě výzvu k reagování, některé dokonce nemusí osobu oslovit 

bezprostředně.“
56

  Je tedy důležité uvažovat o výchově jako o základním 

mechanismu, který pomáhá situace rozjasňovat a provázet jimi. Výsledky výchovy    

a aktivit mezi vychovávanými a vychovateli se mohou projevit jako výzva               

až v dospělosti. Ve výchově adolescentů v domovech se vychovatelé i adolescenti 

setkávají se různými situacemi, které ale často nejsou osamocené. V okamžiku dění 

působí více jevů, okolností a faktorů, situace nejsou izolátem. Proto také Jiří Pelikán 

vymezil situaci jako „konkrétně vymezenou shodu vnějších okolností, časově 

limitovanou, během níž je jedinec vystaven působení konkrétních vlivů, na něž 

určitým způsoben reaguje.“
57

 

Josef Valenta definuje obecně situaci jako „ohraničený úsek času a prostoru, v němž 

lze sledovat existenci sítě/struktury určitých prvků, mezi nimiž se zpravidla realizují 

určité vztahy“.
58

 V každém časovém úseku se dospívající v domovech stávají prvkem 
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ve složité struktuře dalších prvků, kterými jsou vychovatelé, rodiče adolescentů, 

aktuálně probíhající aktivity, společenské klima ve vztahu k institucionální výchově, 

vzdělávání, ale také vrstevníci, se kterými sdílejí společný prostor domovů. 

Jakub Čapek
59

 poukazuje na dvojznačnost pojmu situace. Jednak situace jako souhrn 

okolností vstupuje do naší existence jako fenomén, který současně naše bytí tvoří.  

Na druhé straně považuje za důležité situaci porozumět ve vztahu k budoucnosti – 

tedy zabývat se významem situace pro každého člověka. Považuje situaci za vztah 

danosti a možnosti, fakticity a rozvrhu. Danost může být omezením, ale i podmínkou 

sledování zatím neaktuálního cíle – tedy cíle v budoucnosti. V tomto směru může být 

existence adolescenta v instituci omezením, pokud nemá například potřebné              

a spolehlivé rodinné zázemí. Na druhé straně danost existence v domově pro jiného 

adolescenta, který je sirotkem, může být jednou z možností, jak získat potřebné nejen 

dovednosti, ale i stát se člověkem se zkušeností pro budoucí žití.  

 

1.3.3 Situace jako krize, horizont, příběh i naděje 

 

Pro adolescenty, kteří od dětství pobývají v institucionální výchově, může být situace 

příchodu do zařízení velkou zátěží. Ocitají se (často za dramatických okolností 

násilného odebrání z rodiny či opuštění rodiči) nejen v cizím a neznámém prostředí, 

ale také bez dosud existujících sociálních vazeb, bez možnosti kontaktu s rodiči 

(v minulých dobách zvláště frekventovaný postup), bez kamarádů. Velká zátěž 

pramení i z nastavení nového rozvržení každodenních činností, z kontaktu s dosud 

neznámými osobami. Mnozí se s nastalou situací vyrovnávají po velice dlouhý čas    

a jejich situaci je možné označit jako krizovou. Vše, co dosud v jejich životě bylo 

nastaveno jako stabilní rámec, pozbylo svoji platnost. Mnozí mohou být 

v počátečních fázích zvládání nových situací apatičtí, u některých se po určité době 

může projevit narušení psychomotorických funkcí v podobě psychomotorického 

neklidu, u mnohých dětí se po příchodu objevila enuréza, některé pláčou po mnoho 

dní, u některých dětí se může objevit nechutenství. Všechny jevy signalizují výskyt 
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jednotlivých fází v průběhu krize. Mnozí adolescenti si na příchod do zařízení,        

ve kterém již pobývají po mnoho let, vzpomínají jen ve fragmentech – pro některé je 

situace příchodu bolestnou vzpomínkou, někteří mají vzpomínky zatemněny 

zapomněním. Vzorce chování při zvládání krize v souvislosti s příchodem               

do zařízení jsou shodné s těmi, kterými se zabývali již autoři před lety.
60

 

Pro adolescenta v domově je jeho bytí ve světě lidí v prostoru a čase tím, co znamená 

postavit před sebe cíl a hledět na budoucnost. Prostor není tvořen jenom zdmi 

zařízení, je současně vytvářen vztahy s druhými ve společných aktivitách. Představa 

o cestě začínající tady a teď je současně místem, prostorem
61

 a časem setkávání jich 

samých s nimi samými, a je ne vždy adolescenty zcela uvědomovaným procesem. 

Životní cesta je vede odněkud někam, od něčeho k něčemu či někomu a k jejímu 

představovanému konci, o kterém zatím ne všichni tuší, že bude novým začátkem 

pro další cestu. Vytváření perspektivy je vlastní lidem, je hledáním a nalézáním 

možností. Lidé sami vytvářejí svoji perspektivu pro věci a lidi, pro hledání                

(a nalézání) svého já, smyslu bytí. Jan Patočka o horizontu v životě uvažuje jako        

o bytí v perspektivě, která se otvírá a umožní jevení se věcí a života i nás samých 

takovými, jakými mohou být.
62

 Pro některé dospívající proto naopak může být 

situace umístění do institucionální výchovy osvobozením se z každodenní tísně        

či obav z následujících událostí, které můžeme zaznamenat ve výpovědích                

o alkoholismu či násilí v rodině. Pobyt v zařízení, respektive interakce vychovatele    

a klienta může přinést impulzy pro nový horizont života těchto lidí, může být          

po období obav a úzkostí novým „pozváním na cestu“. 

Dospívající, stejně jako dospělí, ve výpovědích o svém životě a (nebo) některých 

jeho oblastech (škola, vztahy s vrstevníky, příprava na povolání) obvykle uvádějí dvě 

roviny. Na jedné straně vypovídají o situacích a svém jednání v nich, na druhé straně 
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o svém prožívání situací. Jak uvádí Vladimír Chrz
63

, je možné vyprávět o svém 

životě jako o aktérství – tedy v rovině záměrného chování, které je možné 

identifikovat jako určitý druh modu jednání. V rovině jednání se promítá to,            

co člověk dělá či nedělá. V rovině prožívání může člověk zvládat trpně aktuální 

nároky života, nebo být pozitivně vyladěn při zvládání. Poukazuje na objevující      

se žánry životních příběhů, jak je ztvárnili Ivo Čermák a Vladimír Chrz
64

 v obrazech 

plánovaného zisku s očekávaným rizikem, pozvolného vzestupu, moratoria, malé 

ztráty a rychlé zotavení, životní krize – pády a vzlety. Ve stručnosti by bylo možné 

charakterizovat uvedené varianty žánrů. Plánovaný zisk s očekávaným rizikem – 

vyprávění pojímá život jako stálé rozhodování, charakteristická je účelnost                

a zaměření na sledované cíle, vlastní „řízení či režie“ zisků a ztrát. Pozvolný vzestup 

je charakteristický důvěrou, převládajícím optimistickým vyladěním i obavami 

z nepředvídatelného („nezakřiknout něco“). Naopak moratorium akceptuje životní 

události jako něco, co nelze ovlivnit, ale dá se přežít za cenu rezignace, konformního 

přežívání a nereagování na životní výzvy. Prožívání se stává mělkým, povrchním      

a může být doprovázeno pocity nudy a prázdnoty. Životní krize – malé ztráty a 

rychlé zotavení – negativní emoce v tomto případě nenabývají významnější hloubku, 

naopak při volbě efektivní strategie zvládání těžkostí se emocionalita vrací 

k původnímu pozitivnímu vyladění. Jedinec se snadno vzpamatuje („otřepe“)
65

. 

V životních krizích – pádech a vzletech se vyskytuje spíše hluboké a intenzivní 

prožívání, možnost vnitřní zranitelnosti s rizikem depresivního prožívání. Je však 

současně zachována schopnost bojovat, nevzdávat se a začínat znovu. 

Autoři James Karls a Karin Wanderei uvažují o situaci a postavení člověka v ní jako 

o komplexním vztahu jedince a prostředí v konkrétním čase
66

. Čas, po který se určitá 

obtíž či problém u klienta vyskytuje, je nezbytné uvažovat jako důležitou 
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komponentu při posouzení možností podpory klienta a stanovit adekvátní opatření 

pro zlepšení či řešení situace, ve které se klient nachází. Instrumenty pro řešení 

situace má posuzující osoba (potažmo vychovatel ve vztahu k adolescentům) nalézat 

dle jednotlivých faktorů ve skupinách obtíží v sociálním fungování, ve vývoji faktorů 

prostředí, doporučit intervenci odborného pracoviště v případě intervence faktorů 

mentálního zdraví nebo fyzických problémů. Pro oblast doporučených kroků v rámci 

odborného pracoviště je nezbytné, aby posuzující měl patřičně hluboké znalosti         

i širokou orientaci v celé problematice možných způsobů pomoci. I v tomto případě 

ale je potřebné uvažovat o orientaci na budoucnost klienta. Jednou z oblastí, kde 

může odborné pracoviště pomoci, je oblast volby vzdělávání a dalšího studia.
67

 

 

1.3.4 Vzdělávací aktivity jako příprava pro budoucnost 

 

 Sekundární vzdělávání adolescentů v institucionální výchově se v případě 

klientů z dětských domovů uskutečňuje mimo instituci. Jejím cílem je                     

dle socializačních teorií vývoj intelektuálních a sociálních schopností a praktických 

dovedností potřebných pro splnění požadavků výkonnosti a společenských 

požadavků nezbytných pro převzetí sociálního členství v rolích v rámci pracovním 

procesu
68

. Klienti dětských domovů se vzdělávají na různých typech středních škol, 

vybírají si obory čtyř, tří, dvou a jednoleté. V rozhodování se uplatňuje nejen jejich 

vlastní rozhodování, ale také doporučení poradenských zařízení, rodičů (pokud 

rodina a zařízení spolupracují). V situaci rozhodování o budoucím studiu a profesní 

orientaci je patrný postoj dospívajících a jejich rodičů, kteří považují rozhodování    

za soukromou záležitost. Adolescenti v institucionální výchově se mohou rozhodovat 

na základě některých neadekvátních očekávání, což může přinášet jistá rizika. Rizika 

mohou vyplývat dle Petra Hlaďa
69

 a Petry Drahoňovské z: 

                                                           
67

 Možná pomoc může být poskytnuta také vychovateli, pokud je dospívající klientem dětského 

domova. 
68

 HURRELMANN, QUENZEL, ref. 23 
69

 HLAĎO, Petr, DRAHOŇOVSKÁ, Petra. Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším 

studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů: Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních 

zdrojů na základě dotazníkového šetření. [online] Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. [vid. 

2014-12-20] Dostupné v PDF z  
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 malé informovanosti o světě práce a jednotlivých povoláních, 

 neznalosti vzdělávacího systému, 

 nedostatečného stupně sebepoznání, 

 zaměřeností na tady a teď, 

 absence představy o vlastní budoucnosti. 

Při volbě povolání je velice důležité, aby došlo ke sladění potenciálu klienta, 

požadavky vzdělávacího systému a budoucí pracovní aktivity. 

O počtech klientů dětských domovů v souvislosti s jejich studiem na jednotlivých 

typech studijních oborů ale nejsou údaje k dispozici. Je tomu tak proto, že školy 

přistupují ke klientům stejně jako k jakýmkoli jiným studentům a statistika není 

vzhledem ke snahám po integraci ve školách vedena. Obor, který klienti vystudují, 

ale ovlivňuje jejich budoucí kvalifikaci a uplatnění na trhu práce.    

Ve vyspělých západních ekonomikách je výraznou součástí státních rozpočtů          

na jedné straně zaplacená daň do státního rozpočtu z oblastí služeb, které se zabývají 

životním stylem, volnočasovými a rekreačními oblastmi.  Nedílnou součástí příjmů 

státu jsou také daňové odvody zaměstnavatelů a samotných zaměstnanců. 

Předpokladem pro zisky státu je, aby členové společnosti byli nejen zaměstnanci,   

ale také spotřebiteli či konzumenty nabízených služeb. To předpokládá vytvoření 

nejen znalostí, ale také dovedností v ekonomické oblasti. Dospívající v dětských 

domovech disponují kapesným, které slouží k nákupu jen velice omezeného spektra 

zboží a služeb vzhledem k jeho výši. Je proto velice žádoucí, aby tito mladí lidé 

získali patřičnou míru praktických zkušeností v oblasti tzv. ekonomické gramotnosti. 

Isabela Pavelková, Veronika Purková a Veronika Menšíková
70

 uvažují o diskrepanci 

kognitivně zvládnutých výroků ve výpovědích respondentů z DD oproti reálným 

vzorcům chování. Poukazujeme ve shodě s autorkami na rozpor mezi kognitivně 

zvládnutým poznatkem a skutečným jednáním, který je mimo jiné působen                

i množstvím vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na budoucí praktické 

oblasti života.  

                                                                                                                                                                     
http://www.nuov.cz/vip2/rozhodovani-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-o-dalsim-studiu. s. 11-15.  
70 PAVELKOVÁ, PURKOVÁ, MENŠÍKOVÁ, ref. 40, s. 41-43.  



48 
 

Vzdělávacími programy pro budoucnost se zabývají další zařízení či instituce.
71

 

V oblasti vzdělávání je možné rozlišit 3 typy programů: 

 Zařízení institucionální výchovy v této oblasti spolupracují s konkrétními 

neziskovými organizacemi, které čerpají peníze z Evropských sociálních fondů. 

Do této skupiny mohou být zařazena zařízení, která zakládají neziskovou 

organizaci a jejím prostřednictvím žádají o peníze na program pro své i více 

zařízení.  

 Neziskové organizace dlouhodobě se zabývající začleňováním vyloučených 

sociálních skupin, které pořádají programy, do kterých se může přihlásit zařízení 

nebo již konkrétní mladiství a děti.  

 Třetím typem poskytovatele programů přípravy na samostatný život jsou 

vzdělávací společnosti, které mají zkušenosti s projekty s využitím financí            

z evropských fondů. 

Z hlediska organizačních forem můžeme identifikovat formy několika vícedenních 

pobytů mimo zařízení nebo podobu menších jednodenních a dvoudenních setkání 

přímo v prostorách zařízení. Odbornost týmů zajišťují speciální pedagogové              

a psychologové, častá bývá i účast externích odborníků na jednotlivá témata 

(personalisté, odborníci z Úřadu práce, odbornicí v oblasti financí a práva). 

Nejčastěji probíhají programy v několika fázích formou vícedenních setkání
72

. 

Cílem programu je ve většině případů dlouhodobější příprava adolescentů               

do samostatného života a dospělosti. Jde především o přípravu týkající se osobního 

uplatnění v životních rolích, profesní nasměrování a příprava na budoucí uplatnění   

v zaměstnání. Jak uvádí Věra Linhartová, většina programů se zaměřuje nejčastěji  

na oblasti osobnostního rozvoje, komunikace, práce a související oblasti, finance 

(hospodaření s prostředky, finanční gramotnost) a bydlení. Za základní považuje 

témata práce, osobnostní rozvoj a bydlení, o kterých uvažuje jako o tématech 

nezbytných při prevenci selhávání a eliminaci společensky nežádoucích jevů.         

                                                           
71

 programy bývají označovány jako „tranzitní“ – umožňují procesy přípravy a přechodu do 

budoucího žití. 
72

 LINHARTOVÁ, ref. 46. 
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Za závažná zjištění analýzy považuje v oblasti programů nekoncepční podporu 

lidem, kteří odcházejí z ústavního prostředí, roztříštěnost či úplnou absenci 

zastoupení poskytovatelů následné péče v regionech, slabou či žádnou provázanost 

služeb. Mezi negativní znaky na straně zařízení ústavní výchovy zařazuje neochotu 

sdílet otevřené informace o existujících programech, případně metodice přípravy    

na odchod ze zařízení. 

Velká část zařízení institucionální výchovy směřuje svěřence k tomu, aby dřív, než 

zařízení opustí, měli zažité vzorce samostatného bydlení a odpovědnosti v této 

oblasti. Proto některá zařízení dávají klientům možnost prožít poslední období před 

odchodem z domovů v chráněných bytech a v posledním období také „startovací     

či volný byt“
73

. Byty jsou lokalizovány v běžné zástavbě a kontakt s personálem je 

zajišťován na jedné straně dle potřeby klientů a rozvržen dle služeb, na druhé straně 

může dospívající požádat o pomoc či radu i kdykoli mimo čas služby vychovatele 

skupiny. Startovací byt je však vzhledem k ekonomické náročnosti plynoucí 

z lokálních podmínek v souvislosti s cenami nemovitostí, v souvislosti se systémem 

zařízení a s přihlédnutím k řadě  dalších ekonomických nákladů možností jen velice 

řídce se vyskytující. Zřídit samostatné bydlení vyžaduje poměrně výraznou finanční 

investici, ale také předpokládá, že v okolí zařízení je dostatečný počet volných 

malých bytů, které by mohly být odkoupeny od jejich vlastníků, upraveny                

či rekonstruovány, vybaveny a provozní náklady hrazeny z rozpočtu zařízení. 

Samotná investice se většinou realizuje prostřednictvím operačních programů 

z fondů Evropské unie, některá zařízení v minulosti využila pro zřízení takového 

bydlení sponzorské dary stavebních firem. 

Dospívající si poznatky kognitivními procesy osvojují (za účasti pozornosti, 

smyslového poznání, symbolického zpracování funkcemi mentálního schématu         

a paměti), praktická realizace – tedy přítomnost vlastního jednání a z něho pramenící 

zkušenost - zde nebývá vždy přítomna. Mohou se například dozvídat, co znamená 

                                                           
73

 JIRKŮ František. Sedmnáctiletá Sabina z dětského domova dostala k Vánocům vlastní byt. In: 

iDNES.cz. [online] 6. ledna 2015. [vid. 2015-01-09]. Dostupné z http://jihlava.idnes.cz/byt-pro-

chovankyni-detskeho-domova-v-jihlave-f39-/jihlava-zpravy.aspx?c=A150106_133402_jihlava-

zpravy_mv. 
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finanční gramotnost a jak je možné hospodařit s penězi, chybí ale často zkušenost 

s každodenním žitím a rozhodováním o penězích jako o prostředcích k zajištění 

každodennosti. Jak upozorňují Klaus Hurrelmann a Gudrun Quenzelová
74

, málokdy 

je potřebných kompetencí pro dospělé žití dosaženo ukončeným formálním 

vzděláváním. Potíž se ziskem kompetencí spojených s ukončenou odbornou 

přípravou se může „přelívat“ do dalších období v životě v případě, že by dospívající 

rezignoval na neustálou potřebu jejich zisku. 

Na nedostatečné zkušenosti dospívajících upozorňují autoři zabývající se touto 

problematikou již několik let.
75

 V této souvislosti popisuje Jan Folda a kolektiv
76

 

programy, které jsou zaměřeny nejen na kognitivní složku adolescentů. Obsah aktivit 

je zaměřen nejen na „znát, seznámit se, vědět, orientovat se“, ale také na „umět“ 

(zisk praktických dovedností v oblasti komunikace, informačních technologií aj.). 

Zkušenost však není jen otázkou jednoho setkání s reálnou nebo modelovou situací, 

ale řady opakovaných vzorců zvládaných každodenních i životních úkolů, které jsou 

skutečně žity. Možností, jak zvládnout těžkosti života, je využití poradenských 

služeb, které jsou orientovány na dospívající, kteří po opuštění ústavní péče žijí 

mimo rodinu.
77

 Zaměřují se na řešení otázek bydlení, pomoci v řešení konfliktních 

situací v rodině či v partnerských vztazích, pracovně právních a z majetkové oblasti  

a ze sociálně právní problematiky. 

Lucie Placáková, Markéta Placáková, Kateřina Smolíková, Jakub Vosátka a Jakub 

Horák
78

  se v terénní kvalitativní sondě zaměřují na oblasti dětství, rodinu, vzdělání, 

případné zaměstnání. Po volnějším rozhovoru se zabývají stěžejním tématem - 

přípravou na odchod z dětského domova.  Přestože jsou klienti v zařízeních náhradní 

výchovné péče více či méně připravováni na samostatný život, mívají                        

s osamostatněním většinou podobné problémy, jaké mají i jejich vrstevníci 
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 HURRELMANN, QUENZEL, ref. 23. 
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 GJURIČOVÁ, ref. 32;  MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, BALDOVÁ, ref. 44. 
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 FOLDA, ref. 42, s. 22 – 23. 
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 Příkladem mohou být poradenské služby Střediska náhradní rodinné péče, uváděné na: 

    http://odcházím.cz. 
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 PLACÁKOVÁ, Lucie, PLACÁKOVÁ, Markéta, SMOLÍKOVÁ, Kateřina, VOSÁTKA, Jakub, 

HORÁK, Jakub. Integrace dětí z dětského domova do běžného života. [online] Hospodářská a kulturní 

studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2011 [vid. 2014-08-31]. Dostupné z 

http://www.hks.re/wiki/integrace_deti_z_detskeho_domova_do_bezneho_zivota. 
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odcházející z rodin. Odchod do samostatného života je pro dospívající z dětského 

domova složitější, než pro děti, které odcházejí z rodiny. Je tomu tak proto, že z věku 

velice příjemného „opečování“ během povinné (i další) školní docházky najednou 

přichází množství povinností a chybí podpora rodiny. Proto mnozí dospívající        

dle autorů sondy prožívají pocity úzkosti, nejistoty a strachu. Současně ale uvádějí 

také pozitivní zkušenost doprovázení ze strany personálu, která je dobrým základem 

pro osamostatnění. Každý jedinec je silně ovlivněn prostředím, ve kterém vyrůstá. 

Velmi důležitou součástí rozvoje každého jedince je také navázání blízkého vztahu   

s nějakou osobou, která se podílí na výchově člověka a ke které má jedinec důvěru. 

V rodině tuto roli nejčastěji zastupují přímo rodiče – matka a otec. U dospívajících, 

kteří po dlouhou dobu vyrůstají v dětském domově, je tato role zastoupena 

především vychovateli anebo sourozenci. Avšak ne vždy má dítě možnost upnout    

se k nějaké takové osobě. Vhodným opatřením může být rozvoj psychosociálních 

dovedností, což jistě vyžaduje delší čas. Významnou roli při jejich vytváření sehrává 

vztah mezi klienty a vychovateli. 

Pro velkou část adolescentní populace je hranice ukončeného vzdělání posunuta 

směrem k obřadu předání maturitního vysvědčení či promoce absolventů 

vysokoškolského studia. Úspěch u maturitní zkoušky a následně státní zkoušky bývá 

dospívajícími a mladými dospělými považován za jeden z důležitých kroků, jako 

„otevření dveří“ do dospělosti. Určitá část populace otvírá dveře do dospělosti 

momentem převzetí výučního listu nebo jiného typu certifikátu, který doloží jejich 

formální způsobilost pro výkon určité činnosti.  

K tomu, aby člověk žil pro svoji budoucnost je potřebné, aby se mohl rozhodovat. 

Adolescenti v institucionální výchově existují každý v danosti své dotvářející          

se identity a rozvrhu v projevech rozvíjející se autonomie. Pojem autonomie 

v dospívání
79

 je v rámci psychologie popisován mnohými autory a jejich koncepty   

od osmdesátých let 20. století.   

 

 

                                                           
79

 Oproti pojetí Erika Eriksona, který autonomii klade do souvislosti s etapou vzniku „já“ – tedy do 

období přibližně okolo 3 let věku. 
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1.4 Autonomie jako zisk konce období adolescence 

 

Autonomií vymezujeme v naší práci ve shodě s Janem Marešem a Jiřím Marešem
80

 

jako vývojový úkol v období dospívání. Znamená nárůst autoregulace v oblasti 

emocí a chování, nárůst samostatnosti v rozhodování a v neposlední řadě na jedné 

straně zisk větších práv a na druhé straně přejímání větší osobní a společenské 

odpovědnosti. Autoři popisují v oblasti autonomie rovinu individuálního děje, 

vývojového úkolu, který má být odpovídajícím způsobem završen, rovinu sociálního 

děje probíhajícího ve vztazích k důležitým osobám (rodičům, vrstevníkům)               

a socializační děj, který umožňuje vstup do společenství dospělých lidí.  

Stanislav Ježek
81

 v přehledové studii uvádí aktuální  psychologické teorie, které 

zjišťují autonomii jako stavy a procesy svrchovanosti a prožitku agence, separace, 

nezávislosti, zranitelnosti. Rozděluje přístupy k autonomii na pojetí v rámci 

psychologie individuálních rozdílů a pojetí v rámci psychologie dospívání. Prožitek 

agence znamená jednat volně, stanovovat si cíle, zvládnout své prostředí – obsahem 

je tedy naše vlastní jednání - aktivita v souladu se sebou samým, být aktérem.  

Autonomie jako svrchovanost je prožitkem možnosti o sobě samém rozhodnout a své 

jednání považovat za vlastní. V tomto ohledu významně souvisí s motivací člověka, 

v naplňování potřeb někam patřit, být kompetentní a rozhodovat. Vnitřní intrisické 

motivační zaměření člověka naplňuje – aktivita jej baví
82

. Vnější (extrisické) 

zaměření znamená podřízení se okolnostem. Spolu s dalšími znaky osobnosti 

(charakteristikami kognitivních procesů, dominancí či submisí, vlastnostmi vůle, 

intervencí temperamentových vlastností do průběhu emocí) se podílí na variabilitě  

ve způsobech dosahování cílů.  
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 MAREŠ, Jan, MAREŠ, Jiří. Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. In: 

Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2014, vol. 64 , no. 1, p.79-96. ISSN 

0031- 3815.  
81

 JEŽEK, Stanislav. Aktuální pojetí autonomie v psychologii. In: Československá psychologie. Praha: 

Academia, 2014, vol. 58, no. 1, p. 31-40. ISSN 0009-062X. 
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Pokud budeme uvažovat o autonomii jako o vývojovém procesu i stavu separace       

a nezávislosti, bude se nárůst autonomie promítat do proměny vztahu s rodiči      

nebo jinými vychovateli. Dospívající chtějí jít svojí cestou, nebýt nuceni autoritami 

či okolnostmi i za cenu někdy ostrého „vzbouření se“ proti požadavkům okolí i více 

či méně ostře presentované kritice a opozici vůči sociální normě. Vzbouření se může 

nabýt podoby skutečného útěku – od lidí, prostředí, světa, od sebe samých, v krajních 

variantách i od svého bytí. Jiným projevem autonomie v dospívání může být výrazná 

snaha po vědomém podřízení se a přijetí závislosti. 

Pokud by naopak adolescentní období bylo provázeno nedostatkem autonomie, 

individuální vývoj by nemusel být završen. Koncept autonomie v teorii 

sebedeterminace
83

 označuje autonomii za jednu ze tří potřeb a to potřebu zažít 

svobodu rozhodnutí za sebe a o sobě, považovat své činy za vlastní. Předpokládá 

také, že tyto potřeby jsou nezbytné pro to, aby byla dosažena kontinuita a integrita 

našeho psychického růstu. Naše životy jsou ovlivňovány mnoha vnějšími vlivy. 

Vnější impulzy, kontrola nebo motivy jsou transformovány do funkcí vnitřních 

motivů a umožňují zažít pocity samostatnosti při realizaci motivu. Je důležité,       

aby původně vnější vlivy byly introjikovány a identifikovány a tím byla umožněna 

autonomie zkušenosti i s možným negativním prožitkem rozporu s dalšími 

komponentami našeho já. Jak uvádějí autoři studie, dobře integrované cíle jsou 

stabilnější a jejich realizace může být úspěšnější. Právě v této oblasti se manifestuje 

vztah mezi chováním a naším já.  Pokud si položíme otázku, zda svoji autonomii 

jako realizovanou potřebu prožívají mladí lidé na konci období adolescence a zda    

se skutečně cítí být dospělými v některé z důležitých oblastí zažívané autonomie, 

mohou se objevit zajímavá zjištění. Stanislav Ježek, Petr Macek, Radka 

Michalčáková a Ondřej Bouša uvádějí, že významněji vnímají jedinci rozdíly 

v oblasti autonomie v období mezi 20 až 23 roky, ve věkové kategorii 18 až 19 
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letých respondentů byl rozdíl velice malý. To by znamenalo, že tito lidé neprožívají 

svoji autonomii tak výrazně, jako v následujícím období.
84

       

Naopak jedinci, kterým se dostává nadbytek autonomie, nejsou vždy ochotni 

spolupracovat s druhými, brát na ně ohled a navazovat s druhými kontakt. Pokud 

autonomii dospívajícího provází radikální separace od rodičů, případně výskyt 

hostility (někdy na obou stranách vztahu zcela nezakrytě presentovaná), může být 

stav signálem dalších obtíží dospívajícího člověka v budoucnosti. Takový stav bývá 

označován jako odcizení.  

Stav vzájemného odcizení rodičů a dospívajících může být také výsledkem 

dlouhodobých krizí ve vztazích, na které rodiče rezignovali, krizí vzniklých 

z konfliktu hodnot a přesvědčení, krizí vyvolaných dlouhodobými sociálními            

a ekonomickými obtížemi v rodině. Situacemi a fázemi krizí v životě dospívajících 

se zabývali Richard Jedlička a Jaroslav Koťa
85

, kteří uvádějí fáze alarmu – šok, 

kritickou fázi, fázi integrace a fázi zpracování. Zdůraznili současně, že ani krize, 

která je aktuálně hluboce prožívaná a vyžaduje při řešení pomoc zvenčí 

(psychoterapeutickou, psychiatrickou či poradenskou), nemusí v perspektivě 

budoucnosti být pouze ztrátou. Nese v sobě také možný rozvojový či růstový 

potenciál a v tomto smyslu může mít pozitivní dopad.  

V rovině prožívání může krize či klíčová událost být tím fenoménem, který ovlivní 

celkové emoční vyladění. Důvěra ve vlastní sily a v budoucnost je charakteristická 

spokojeností, přijetím a pozitivním zpracováním událostí, člověk se může projevovat 

jako optimista. Na druhé straně  krize může končit depresí. Deprese může být 

výsledkem také v případě, kdy kognitivně se dospívající snaží dostát co nejvýraznější 

svobodě, mobilitě, výkonu a prosazení sebe, což vyžaduje vysokou míru adaptačního 

a kognitivního potenciálu adolescenta. Pokud se objeví nepřekonatelné překážky     

či se vytčených cílů nepodaří dosáhnout, mohou se rozvinout nespecifické příznaky 
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depresivity.
86

 Dospívající dopředu očekává selhání, fatalista či tragéd prožívá 

charakteristicky nedůvěrou nejen v sebe, ale také v život jako takový. Pokud je 

klíčová událost zpracována emočně jako něco, co nelze ovlivnit, ale co je nezbytné 

přežít s rezignací na vlastní síly, pak by bylo možné v emotivních vzorcích 

identifikovat typ nihilisty. Naopak romantik si představuje a prožívá sebe 

a budoucnost s očekáváním úspěchu při hledání a nalézání svého místa ve světě.  

Je zřejmé, že stav krize má obojaký charakter. Nese v sobě rizika i možnosti růstu. 

Na základě nastíněných poznatků autoři zdůrazňují důležitost směřování včasné 

pomoci. V závažných případech doporučují intervenci krizových center, 

pedopsychiatrie, klinické psychologie či psychoterapie. Ostatní situace a jevy          

dle Richarda Jedličky a Jaroslava Koti může pomoci řešit pedagog.
87

 Setkává se totiž 

s dospívajícím či dítětem každý den a jeho pomoc může být zásadní.  

 

 

1.5 Výchova, vychovatelé v dětských domovech  

 

Immanuel Kant v 18. století vyslovil myšlenku, že „Člověk je jediný tvor, jemuž je 

třeba výchovy“.
88

 Rozuměl výchovou ošetřování (opatrování), výživu, kázeň             

a vyučování. Výchovu považoval za umění a ti lidé, kteří se jí věnují, mají dle Kanta 

mít na mysli ideu lidství a pokud možno lepší stav lidského pokolení. Výchova má 

tedy sledovat budoucí dobro. Je procesem, který se uskutečňuje mezi lidmi – je tedy 

důležitým socializačním mechanismem.
89

 Aktuální pojetí výchovy myšlenku 

směřování k budoucím cílům ve vztahu k budoucím pokolením uchovává. Plně        

si uvědomujeme, že vymezit výchovu jednoznačně je obtížné vzhledem k pestrosti 

pohledů a neustálé proměnlivosti života samotného.  
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Beata Kosová
90

 považuje za důležité, aby po době příklonu k faktům, okouzlení 

technologiemi a absenci hodnotovosti se v procesu výchovy člověk stal tím, co mu 

výchova umožňuje ze sebe vytvořit. Postuluje výchovu jako proces, který v sobě 

nese nezbytnost rozvoje osobnosti vychovávaného, když formuluje výchovu jako 

„mezilidský vztah dvou osob…nasměrovaný na budoucnost vychovávaného a jeho 

budoucí seberealizaci v lidské společnosti“
91

.  

Adolescenti, kteří vyrůstají v DD, ve většině případů vstupují do pobytu v instituci 

bez vlastního rozhodnutí. Pobyt v DD je poslední dosažitelnou možností, pokud 

výchova není možná jinou formou náhradní péče. V závislosti na věku, ve kterém    

do zařízení vstupují, se vychovatelé setkávají se specifickými reakcemi na příchod.  

U mladších dětí se může objevit kromě strachu také dezorientace a obtíže 

v porozumění chodu zařízení. U starších vzdor a odpor vůči situaci, zařízení               

i osobám. Stesk po rodinném prostředí, rodičích, sourozencích a kamarádech nebo 

dalších důležitých osobách jejich dosavadního života může být provázen pláčem, 

většina prožívá nedůvěru. Některé děti i dospívající mohou pociťovat nespravedlnost 

umístění. Rodičovské vzorce výchovy mají zažity jako běžný obraz fungování světa. 

Děti, které ale svůj dosavadní život prožily od samého počátku v institucích, 

pokládají naopak vzorce života v nich za samozřejmost. 

Vychovatelé v DD jsou postaveni před nutnost navázat vztah, získat důvěru, pomoci 

překonat velice náročné období příchodu včetně následné adaptace a v neposlední 

řadě poskytnout emoční podporu a v novém prostředí pomoci vytvořit zažitou novou 

zkušenost nejen jiných vztahových kvalit.
92

 Z těchto důvodů patří povolání 

vychovatele v těchto institucích k velice náročným. Schéma zobrazuje soubor 

faktorů, které ovlivňují výkon profese vychovatele. 
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Obrázek 3: Faktory ovlivňující aktivity vychovatele v institucionální výchově 

 

Zdroj: autorka práce 

 

Faktory, které intervenují do aktivit vychovatele, interakcí mezi klienty                      

a vychovatelem, mohou působit protichůdným způsobem. Významnou roli hrají také 

okolnosti, které byly důvodem umístění klienta do zařízení. Jsou sice již událostmi 

minulými, ale jejich dozvuky či hluboko uložené vzpomínky ovlivňují život klientů. 

Náročnost povolání vychovatele neplyne jen z časového hlediska (pro mnohé je 

jejich povolání posláním a tráví v profesních interakcích s dospívajícími většinu 

svého času), náročnost plyne i z emoční zátěže (možné časté řešení konfliktních        

i dalších emočně saturovaných situací), komunikačních vzorců (nutnost komunikovat 

se všemi klienty v rámci skupiny), potřebných profesních znalostí a potřeby 

neustálého vzdělávání. Kromě těchto nároků je zde i významný nárok na osobnostní 

zralost, hodnotovou orientaci a morální vlastnosti. Přitom vychovatel může být 

v pozici střetu dalších tendencí – tlak nadřízených na výkon a na druhé straně 

konfrontace vlastní životní orientace a hodnotové orientace. Martin Strouhal uvádí 

v této souvislosti Philipa Meirieu, který považuje za „skutečného vychovatele…jen 
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člověka, jehož cílem je emancipace jemu svěřených osob, postupný rozvoj jejich 

schopností rozhodovat o svém životním osudu…“.
93

  

Dalšími faktory, se kterými se musí vychovatelé v dětských domovech vyrovnávat, 

jsou zájmy rodiny a interakce mezi a s rodiči dospívajících. Zájmy otců a matek 

v případě rozvedených rodin, nebo rodin doplněných, nebývají zdaleka v souladu.   

V některých případech jsou dospívající konfrontováni s mnohostí zájmů rodičů 

(sociálních a ekonomických, pracovních i osobních), s jejich odlišnou hodnotovou 

orientací, se záměrnou snahou být a jít apriori proti vyjádření druhého rodiče. 

V některých rodinách suplují roli rodičů prarodiče.
94

 U některých klientů rodina 

zcela rezignuje na život svého potomka nejen po dobu pobytu v institucionální 

výchově, ale také na jeho budoucí odchod a návrat do původní rodiny, popřípadě 

jeho další životní osudy.  

Prostředí institucionální výchovy není tvořeno jen budovami a jejich vnitřním 

uspořádáním a venkovním prostorem, ale také vztahovým rámcem, který není pouze 

oblastí vztahů mezi jednotlivými vychovateli a vedením instituce, ale také 

společenským klimatem ve vztahu k institucionální výchově. Proměna společnosti 

v posledních dvaceti letech znamená proměnu postoje k institucionální výchově        

a s tím nastavení budoucího ideálu výhradního uskutečňování výchovy v rodinném 

prostředí (vlastní rodina s biologickými rodiči, pěstounská rodina, osvojení), spolu    

s cílem je zde i nové nastavení legislativních normativů.  

Dostát všem požadavkům v zájmu budoucnosti mladých lidí tedy neznamená pouhé 

„vyhovění“ přáním adolescentů nebo na druhé straně očekávání instituce či rodiny, 

ale být s nimi a pro ně autentickými. Význam výchovných snah podtrhuje Martin 

Strouhal: „měli bychom mít na mysli fakt, že výchova je věcí formování srdce             

i rozumu zaměřeného do konkrétních společenských podmínek“.
95

 Je tedy věcí 

uvědomění si dopadu bytí s druhými zvláště v okamžicích, kdy se domníváme,        
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že nevychováváme. Ono nezáměrné vychovávání klienta je mnohdy účinnější (více 

formující), než mnoho oficiálních deklamací a nežitých hodnot. 

Nově nastavené normativy ovlivnily nejen postavení institucionální výchovy, 

promítly se do počtu klientů v jednotlivých zařízeních, do vnitřní organizace v rámci 

rodin či skupin. Tlak normativů intervenuje do snahy po co nejkratším pobytu klienta 

v zařízení, a to i přes jistou setrvačnost  mechanismů fungování státních institucí.  

 

Shrnutí 

 

Adolescence jako vývojové období v životě člověka je pojednáváno autory oborů 

vývojové a sociální psychologie, pedagogiky, filosofie a sociologie. Autoři              

se shodují ve vyjádření důležitosti období pro další směřování života dospívajících 

směrem k dospělosti. Ne zcela identicky je vymezeno dospívání vzhledem k věku. 

V průběhu celého období nastává množství změn ve funkcích mozku člověka, které 

se promítají v širokém spektru biologických, kognitivních, emocionálních                  

a sociálních souvislostí.  

Již první rozsáhlá studie o adolescenci (S. Hall 1904) přinesla poznatky o rizikovém 

chování adolescentů, které se vyskytuje u dospívajících na jedné straně jako vzorec, 

kterým negují dospívající autority zavedených pořádků, na druhé straně může být 

směřováno i proti zdraví či majetku ostatních lidí. Významnější míra rizikových 

vzorců může být příčinou umístění dospívajících v institucionální výchově. Rizikové 

chování může být opačně důsledkem deprivace potřeb v situaci, kdy v ústavní 

výchově setrvávají děti a dospívající po mnoho let. Počet dospívajících v dětských 

domovech se v čase dle statistik mění, a to jak ve smyslu poklesu, tak nárůstu počtu. 

Prožívání času v institucionální výchově samotnými adolescenty nabývá různých 

podob. Může být orientováno na minulost, adolescenti mohou prožívat čas s orientací 

na přítomnost i budoucnost. Samotná situace umístění a život v domovech je také 

místem a časem setkávání vychovatelů s klienty a role vychovatelů je nezastupitelná, 

nelehká, s intervencí mnoha dalších faktorů. Vychovatelé mohou pomoci odkrýt 

horizont budoucích cílů a tím i naději pro budoucnost.  



60 
 

Mezi autory, kteří se zabývají adolescenty samotnými, panuje shoda v tom, že 

období dospívání má mnohovrstevné souvislosti a dopady do budoucího života 

v dalších obdobích. 
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2 MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ 

 

V předkládaném textu se ztotožňujeme s vymezením mentální retardace dle MKN 

10, desáté revize z roku 2008 v českém překladu v aktuální platnosti k lednu 2014, 

která vymezuje mentální retardaci jako: „Stav zastaveného nebo neúplného 

duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ 

projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ 

to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může 

vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami.“
96

  

Dříve, než bude mentální postižení (retardace) zaměřeno optikou některého 

z přístupů, nebo některým úhlem pohledu na problematiku, je potřebné ve stručnosti 

uvést několik úvodních poznámek.  

Není možné zcela spolehlivě a navíc přesně určit den, kdy a za jakých okolností lidé 

začali pojímat jinakost rozumění světu a sobě stejně jako jinakost ovládání těla, 

směřování ducha i řízení kroků po vezdejším světě za něco, co si zaslouží být 

odděleno. Dávno minulé doby můžeme interpretovat pouze svým současným 

rozuměním a každodenností, nikoli tedy spolehlivě a s ohledem na dění minulé, 

nikoli spolehlivě ani pro dění budoucí. Budoucnost bude nazírána právě z pozice těch 

osob, které se k naší současné i dávno minulé době budou odkazovat. Příkladem 

nespolehlivosti interpretací historických událostí může být argumentace Borise Titzla 

k pojetí periodizace vztahu společnosti k postiženým
97

. Boris Titzl argumentoval 

proti Sovákově periodizaci vztahu společnosti k postiženým lidem a dokládal své 

výhrady proti Sovákovu represivnímu období kosterními nálezy, které svědčily         

o tom, že i člověk s velice vážným poraněním nebo postižením žil ve skupině, bez 

jejíž pomoci by jistě nepřežil. Represe tedy nebyla všudypřítomná. 
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Michel Foucault
98

 popsal, jak se dobrat kořenů poznání o tom, jak jsme na jinakost 

kdy pohlíželi a jaký význam nabývala, které obory postulovaly pohled na určování 

běžného a neběžného mezi lidmi. Popisoval vyloučení a dohled na jedné straně jako 

mechanismus ujištění o nepřítomnosti nechtěných a zavrhovaných znaků a na druhé 

straně jako možnost nově ustanovené kontroly prostřednictvím medicínských oborů. 

Zásadní význam přisuzuje nastavení konstruktů „normality a biomoci“.
99

 

Ve shodě s autorem uvažujeme o naší vlastní nejistotě v kontaktu s jinakostí. Jedním 

mechanismem, jak si můžeme zajistit, že naše obavy z budoucnosti budou 

snesitelnější, je, pokud umíme „zaškatulkovat“ jinakost druhého do podoby 

symptomů či syndromů, číslic a jiných symbolů.  Navíc tato obrana umožní jedinci 

se cítit jako lepší člověk (není nositel jinakosti), dokonce může „posvětit“ hru         

na osud, pokud bude nucen rozhodovat o osudu jiných lidí. Jinakost jiných může 

spolehlivě ukazovat také na vlastní jinakost v jiném, překotně se proměňujícím světě.  

Lennard Davis
100

 označuje současné období jako „biokulturní éru“. Tímto pojmem 

rozumí přehodnocení našeho vlastního poznání v perspektivě souvislostí mezi 

kulturou, historií a jejich vztahu k vysoce proměnlivé oblastí biologie. 

Překotné proměny se netýkají jen obecně pojímaných společenských                          

a ekonomických témat, lze je nalézt v různých úhlech pohledu na problematiku lidí 

s mentálním postižením. Text kapitoly je z tohoto důvodu více orientován ve směru 

náhledu na mentální postižení, společenských souvislostí postižení, normy                 

a normality, proměn klinické definice a další související oblasti. 
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2.1 Společenské souvislosti pohledu na mentální postižení 

 

Předznamenáním budoucích proměn v pohledu na osoby s různým postižením           

a jejich život i v institucionální péči byla díla autorů již v padesátých a šedesátých 

letech 20. století. Erving Goffman v esejích popsal posuny ve vnímání vlastní 

identity
101

, mechanismy předstírání a zastírání identity ve vztahu k sociálnímu okolí  

i mechanismus labellingu
102

. Základní proměna pohledu vychází z osobní zkušenosti 

lidí s jakýmkoli postižením oproti popisům postižení ze strany „nezainteresovaných“  

- lidí, nejčastěji z oblastí lékařských oborů, nebo prostě jen „laiků“ v okolí. Krajní 

zážitky ztráty identity, ztráty možnosti rozhodování, zneužití moci ze strany 

personálu, ponižování a agresi v institucích popisoval Goffman v díle Domovy
103

. 

V sedmdesátých i osmdesátých letech minulého století v našem prostředí byli klienti 

ústavů sociální péče oslovováni velice často příjmením a personál o těchto lidech 

uvažoval spíše v souvislosti s postižením, než s jejich lidskými stránkami.
104

  

Bengt Nirje
105

 postuloval koncem 50. a v 60. letech minulého století základní princip 

života lidí s mentálním postižením a označil jej termínem normalizace. Princip 

zůstává pro nás aktuálními i v současné době v následujících oblastech: normální 

rytmus dne, běžný rutinní život, normální rytmus roku s oslavami, normální 

vývojové zkušenosti životního cyklu, nutnost brát v úvahu a respektovat rozhodnutí, 

přání a touhy, možnost žití v bisexuálním světě a vztazích, v ekonomických 

standardech běžných pro ostatní lidi, standardy zařízení podobné ostatním lidem. 

Pojmem „normální“ autor rozuměl identické vzorce života, které žijí lidé               
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bez postižení. Tyto principy se postupně prosazovaly v Dánsku, USA, Švédsku
106

     

a dalších zemích a promítaly se do legislativních normativních opatření těchto zemí. 

Ve srovnání s těmito principy se život lidí s mentální retardací v našich končinách  

ve stejném období podobal žití na ostrovech sociálního vyloučení, v lokalitách 

 převážně vzdálených od velkých center. V zařízení ústavní péče bylo běžné sdílení 

pokoje s několika dalšími osobami a s jen základním vybavením (noční stolek           

u lůžka, což bylo ne nepodobné zařízení nemocničního pokoje). Naše realita            

až do devadesátých let vycházela z pojetí mentálního postižení jako nemoci, kterou 

je nezbytné léčit. Princip demedikalizace je projevem nejen změny klinického 

pohledu na postižení, ale také pohledem na přijetí jinakosti jako projevu přirozenosti 

v chování lidí s postižením. 

Kateřina Kolářová
107

 popisuje v našem kulturním kontextu („disability studies“) 

podstatu nazírání na postižení a dekonstruuje pojmy jako způsobilost a postižení, 

zdraví a nemoc a poukazuje nejen na jejich diskriminační charakter, ale také            

na neustálou proměnu a přelévání diskriminačních praktik ve vztahu k lidem 

s postižením a jakoukoli jinakostí. Pokud shrneme závěry, je kritika zaměřena         

na princip povinné tělesné či mentální zdatnosti, performativní naplňování ideologie 

zdraví, zodpovědnost občana za fungování v rámci ekonomické směny, narušení 

principů sociální solidarity, obtíže v nejednotnosti pojmů a jejich obtížný překlad   

do českého jazyka (například disabilita–postižení) i zařazení oblasti postižení 

jakéhokoli typu do působnosti speciálních oborů. Proměnu pohledu na problematiku 

shrnuje dle Sandera Gilmana a Markuse Dedericha
108

 do fáze moderny, která 

charakterizovala jinakost jako sumář patologií, fáze režimu, léčby a pomoci a fáze 

opětovného vyloučení postižených, abnormálních či „jiných“ lidí do shluku 
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rehabilitačních, pedagogických a terapeutických praktik. Lennard Davis
109

 

v souvislosti s pojetím disability ukazuje, jak může být jakýkoli člověk postižen 

proměnou tělesnosti, a to v souvislosti s běžnou fází života. Může se stát, že člověk 

v souvislosti s věkem bude méně slyšet, zhorší se mu zrak, může hůře chodit. Klade 

si v této souvislosti otázku, zda lze tyto projevy považovat za postižení, pokud 

bychom tyto osoby sledovali v období před dvaceti lety v jejich životě a zjistili,       

že byli silnými a zdravými, tedy „normálními“ lidmi. 

V případě postižení se nabízí spíše ideologický (a tedy mocenský) konstrukt, který 

má svůj základ v protikladu zdraví, způsobilosti a zdatnosti oproti postižení, nemoci, 

omezené schopnosti ale také chudoby, nevzhlednosti či jiné „jinakosti“ – tedy stavu 

„mimo nastavenou normu“. Naše české prostředí je charakteristické nižší mírou 

radikalizace takto vylučovaných a diskriminovaných skupin lidí, která se projevuje 

sice manifestacemi či protestními shromážděními, ale tyto skupiny zatím nejsou 

výrazněji provázány nebo v rámci protestů mezinárodně koordinovány
110

. Jejich 

projevy jsou ostře komentovány právě ze strany mocenských skupin a v rámci kritiky 

odporu je užívána emocionální argumentace v komunikačně dobře zvládnutých 

vystoupeních normativních osobností.
111

  

 

2.1.1 Normalita, norma, „nenormalita“  

 

Na tomto místě je potřebné alespoň krátce v kontextu zmínit to, co bylo či může být 

považováno za žádoucí a tedy „normální“. V díle Jana Amose Komenského se již 

v 17. století objevil výrok „Bůh neučinil žádného rozdílu mezi lidmi, alespoň v tom, 
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co tvoří podstatu jejich lidství“
112

. Komenský v duchu renesanční tradice chápal 

člověka jako mikrokosmos ve vztahu k makrokosmu světa, na který člověk jako jeho 

součást nahlíží zevnitř. Proto také to, co je jiné, není dle Komenského odděleno      

od celku. Tvoří součást toho, co bychom mohli označit jako „to, co a jak má být“ – 

tedy jako díl toho, co je dnes považováno za součást normy.  

Émile Durkheim
113

 hovoří o morálních pravidlech, která mají svůj původní základ 

v náboženských tradicích. Ty určují vzorce chování osob navzájem, jsou spojeny 

s existencí sociálních skupin, lze nalézt jejich stopy v zákonících společností a jsou 

pravidly, která bývají více či méně často porušována. K základním charakteristikám 

norem tohoto druhu řadí existenci povinnosti, prospěch pro druhé (nikoli                

pro jednotlivce), autoritativní povahu pravidla. Při zkoumání normy a dalších 

sociálních faktů je dle Émila Durkheima potřebné užít historickou a statistickou 

metodu. 

Eva Syřišťová
114

 rozlišuje statistické pojetí normy a normality, funkční pojetí normy, 

kulturní stanovení normy a morální pojetí normy (ve smyslu dovoleného                  

či trestaného chování – sociokulturní pojetí normality). V klinicko psychologickém 

smyslu pojímá normalitu jako stav duševního zdraví – nebo nepřítomnosti nemoci, 

jako optimální stav a jako nekonečný proces směřování k seberealizaci
115

.             

Pak vychází pojetí normy z obsahu definovaného pojmu zdraví podle WHO (což je 

klinické či medicínské pojetí normy). Pohled na normu či normalitu může zahrnovat 

více kritérií. Proto je normalita stavem „osoby, věci, situace nebo jevu 

odpovídajícího té normě, z jejíhož hlediska je normalita posuzována“
116

. Ve srovnání 

s tímto vymezením je sociokulturní pojetí normy často používaným konceptem. 
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Bývá vymezeno společenskými kritérii, odráží tradice a hodnoty společnosti a často 

vychází z vázanosti na střední a vyšší sociální vrstvy
117

.  

Společnost lidí v každé době nebývá homogenní. Každá větší či menší společenská 

skupina se může lišit v percepci i vymezení toho, co bude pokládat za „normální“ 

vzorec chování či jev. V tomto případě hovoříme o skupinové normě, která vychází 

z konkrétního sociálního kontextu – pojetí normy může být vymezeno generačně, 

etnicky, příslušností k profesní skupině či náboženské konfesi. Kritéria normy jsou 

stanovena částí populace ve společnosti, nebo společenskými skupinami. Normy 

v takové skupině mohou být osvojovány jako součást přináležení ke skupině.
118

 

Statistická norma v souvislosti s mentálním postižením uvádí, dle „normálního 

rozložení“ inteligence (tedy hodnoty v rozložení četnosti znaku), procento lidí 

s mentálním postižením v různých stupních mezi 2 až 3 procenty, americké údaje 

hovoří o 3 až 4 procentech, německé uvádějí stejná procenta. Základem pro tyto 

údaje je samozřejmě výsledek testování a výpočty směrodatné odchylky.  

Pokud bychom měli hovořit o funkční normě, pak bychom mohli porovnávat výkon 

v některých oblastech psychických nebo somatických funkcích, například pozornosti, 

přesnosti pohybu prstů ve funkci jemné motoriky a následně v tom, jak se uplatňuje 

jemná motorika například při oblékání běžných oděvních součástí nebo                    

ve schopnosti sebenasycení. Naše výroky ve směru k tomuto typu normality by byly 

založeny na znalosti „správné“ funkce a jejího účelu. Na funkčním pojetí normality 

výkonu v jednotlivých důležitých oblastech je založena Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví, která se začala uplatňovat při posuzování 

míry nutné podpory
119

 v oblasti poradenství, sociální práce a poradenské 

psychologie. Vytvoření standardních postupů a diagnostických nástrojů má zajistit 

sjednocené užití diagnostiky při zjištění stupně narušení funkcí tak, jak je zachycuje 
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kolektiv autorů.
120

 Popisované postupy mají pomoci v rámci práce speciálních 

pedagogických center nebo pedagogicko psychologických poraden také při možnosti 

stanovení míry speciálních vzdělávacích potřeb – zde se promítá nové nastavení 

funkční normy. Na rizika upozorňuje Lennard Davis: „Jinými slovy, postižení          

se budou pohybovat od hegemonie přímé k relativitě postmoderního pojetí diverzity. 

Ale problém nebude v užitém nástroji, ale v představě, že zdravotní postižení je stav 

výjimky, která umožňuje rozmanitost fungování. Ve skutečnosti, pokud zdravotní 

postižení je již stavem výjimky, pak rozmanitost sama o sobě může obsahovat stará 

paradigmata“. 
121

 

Na druhé straně je postup užití funkční normy současně sporný. Například dítě         

či dospívající s postižením při aplikaci doporučených postupů a posouzení dle této 

normy může získat odpovídající míru podpůrných opatření. Ve školní lavici vedle 

sedící jen nepatrně „zdatnější“ kamarád osobní asistenci při vyučování nezíská, ač je 

rozdíl spolužáků ve funkčnosti minimální. Tento způsob nazírání na děti                    

a dospívající čí dospělé osoby s postižením je výhodnější pro zřizovatele vzdělávací 

instituce (kraje, obce, stát), než pro vzdělávané samotné a dává zažít rodičům          

(v případě dětí a dospívajících) pocit sociální nespravedlnosti a jakéhosi druhotného 

„vyloučení“. Rodiče a později dospívající se snaží poukázat nejen na prožívaný pocit 

nespravedlnosti či vyloučení, ale snaží se také nalézt konsenzus a situaci potomka 

(nebo svoji vlastní) deklarovat veřejně nějakým sociálně přijatelným způsobem.
122

 

Potomci mohou mít zcela odlišné starosti – hledají vlastně „připodobnění se“           

či příslušnost k nějaké skupině – lidí s postižením či bez něho. Problém je v hledání 

či nalézání (nebo ztrátě) části či celé (skupinové i individuální) identity.  Individuální 
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pojímání normy je spjato s osobní percepcí jednotlivce a jeho běžného žití a odlišení 

jevů, které se ve vlastním životě běžnému chodu vymykají.  

Mediální prostředí v posledních desetiletích bývá prostředkem prezentace žádoucí 

nebo atraktivní reality, která se může za určitých okolností stát sdílenou normou. 

John Thompson 
123

 v tomto smyslu poukazuje na roli medií – šíření mediální normy. 

Zde máme na mysli zvláště mechanismus sociálního ovlivňování cílových skupin 

osob nejen v rámci reklamy. Příkladem může být vytváření obrazu normy 

v reklamních spotech pro nákupní chování, vytváření normy ideálu krásy, či dalších 

předestíraných, „běžně“ se vyskytujících jevů, které ale nemusí být dosažitelné    

(pro nadpoloviční většinu populace až nedosažitelné) v prezentované podobě (mladá 

žena – krásná, štíhlá, dlouhonohá, dlouhovlasá)
124

. Mediální prostředí se stává 

prostředníkem tvorby na jedné straně budoucího ideálního cíle
125

, na druhé straně 

stejné prostředí může být prostředkem „desenzibilizace“ při prezentaci každodenního 

násilného chování a jeho výsledků (zde ale původní nepřijatelnost násilných jevů je 

prezentována jako každodenní norma a důsledkem může být „oslabování až úplný 

zánik“ dříve nastavených kritérií normy, „smíření se“ s realitou násilí). Může vznikat 

nový konstrukt hranice normy (nebo normy nové), která sama bude více či méně 

virtuální a diskontinuální ve srovnání s předchozím historickým a kulturním vývojem 

společnosti či komunity. 

Ideální normu tvoří obvykle společenská představa cíle, který by měl člověk v životě 

dosáhnout – bývá zakotvena v některých případech legislativně. V tomto případě má 

osoba deklarován (či přímo předepsán) cíl určité oblasti života – tedy, co se ode mne 

v průběhu života očekává, co je považováno za „běžné“. Cíl ale nemusí být dosažen 

absolutně, osoba se cíli může přibližovat jen v určité míře či určité oblasti. Takto 

                                                           
123

 THOMPSON, John B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Standford: 

Stanford University Press, USA, 1995.  ISBN 0-8047-2679-5. s. 179-218. 
124

 Obdobně FISCHER, Slavomil, ŠKODA, Jiří. Sociální patologie: Závažné sociálně patologické 

jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-

247-5046-0. s. 26. 
125

 před několika lety byla v mediálním prostředí vytvářena ideální norma bydlení pro rodinu s dětmi 

v podobě rodinného domku v příjemném prostředí na hranici mezi zastavěným územím a přírodním 

prostředím. Bylo zřejmé, že prezentovaný cíl se týkal spíše vyšší střední příjmové třídy a v té 

souvislosti obchodních zájmů developerů a finančních institucí. Nelze opominout ani skutečnost, že 

některá media jsou v rukou soukromých vlastníků a preferují tedy jejich zájmy či zájmy klientů 

reklamních agentur. 
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stanovená norma je tedy spíše možností v budoucnosti, nikoli okamžitě naplňovanou 

realitou. Současně ale může deklarovat společenské očekávání na chování lidí, 

společnost si tímto mechanismem zajišťuje kontrolu chování lidí a správu státu, 

v neposlední řadě také nad ekonomické toky směřované do oblasti sociální podpory 

osob s postižením.  

Takovým příkladem normy může být deklarované a ústavně zajištěné právo 

„získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou 

bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky 

stanoví zákon“
126

. Kromě deklarovaného práva v primární ústavní normě současně 

stát stanovuje možnost normativního požadavku při poskytování dávek státní sociální 

podpory (sekundární norma). Postulát sekundární normativity či normy je velice 

pružný, reaguje na měnící se ekonomické či mocenské podmínky a politické 

nastavení ve společnosti. Důsledkem v uvedeném případě může být pocit „stavu 

mimo normu“, pokud se bude osoba bez praxe ucházet o tutéž dávku ve srovnání 

s osobou, která nějakou praxi v pracovním uplatnění již získala. Vnímání svého 

vlastního postavení „mimo normu“ může působit lidem s postižením obtíže 

v prožitku vlastní identity. Situace adolescentů s mentálním postižením je 

z uvedeného důvodu ve srovnání s ostatní populací patrně složitější.  

Pokud bychom měli shrnout některé varianty pojetí normality, mohli bychom 

vytvořit následující přehled, který shrnuje nejen typ normality, ale také východiska 

sociologická či filosofická a kritéria posouzení stavu „normality“
127

. 
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 Hlava čtvrtá, Hospodářská, sociální a kulturní práva, článek 26 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky (Listina základních 

práv a svobod). In Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 1, s. 17-23. Dostupné 

z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné 

z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx.  
127

 Část textu byla publikována autorkou - FARKOVÁ, Marie. Pojetí normy v definicích mentálního 

postižení.  In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé 

vědecké pracovníky 2014. 5. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 1965-1970. ISBN 978-80-

87952-07-8.   
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Tabulka 2: Varianty a východiska normality 

Východiska Pojetí normy Kritérium normy 

Filozofie, filozofická 

sociologie, etika 
Morální norma Morální vědomí 

Pozitivismus a 

strukturalismus 

MKN 10 

Statistická norma 

Klinická norma 

Objektivně zjištěná a 

měřitelná data 

Sociální konstrukcionismus 

Symbolický interakcionismus 

(částečně MKF 2001) 

Funkční norma 

Sociokulturní norma 

Skupinová  a ideální norma 

Zjištěná „funkčnost“ 

v oblasti výkonu 

Vztah mezi jedincem a 

prostředím či společností – 

ekologické kriterium 

Fenomenologie 
Individuální norma 

Částečně mediální norma 

Prožívání sebe (zážitek sebe, 

identita)  a 

srovnávání se s druhými 

Neoliberalismus 

Pružná normalita, mediální 

norma 

 

Ekonomické kritérium 

reflektující vývoj konkrétní 

společnosti, její ekonomické 

charakteristiky a zájmy 

vlivných skupin 

Zdroj: autorka práce 

 

Jürgen Link
128

 popsal strategie státu při stanovování normy do dvou forem jako 

protonormalismus a pružný normalismus. Pružný normalismus je charakterizovat 

stručně v následujících znacích: 

 měkké a volné stanovení hranice normality s možností rychlé změny v čase, 

s expanzí hranice „normy“, popřípadě splývání hranice („floating“), 

 široká škála typů zdravotních postižení (respektive poruch, které pod pojem 

postižení můžeme zahrnout), 

 kontinuální posun ve vnitřním spektru normy s možností znázornění 

v grafických profilech, 

                                                           
128

 LINK, Jürgen. Versuch über den Normalismus: Wie Normalität produziert wird. 2. aktual. a 

přeprac. vyd. Opladen; Westdeutscher Verlag, 1999. ISBN 3-531-13276-8. s. 79-80. 

LINK, Jürgen. Versuch über den Normalismus: Wie Normalität produziert wird. 3., überarb. und erg. 

und neu gestaltete Aufl. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2006. ISBN 3-525-26525-5. s. 50-61. 
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 subjektivní taktika „sebenormalizace“ a „sebepřizpůsobení“ („Selbst           

Normalisierung, Selbst Adjustierung“) – taktika vyrovnání potřeby s překážkami 

vnějšího prostředí, příležitost být autentický (přes záměrné vyloučení                   

se z „normality“), 

 pružné formy konkurence a zajištění v asociačních taktikách, 

 základní diskurz v oblasti ekonomie, kybernetiky, teorii systémů, teorii 

fluktuace, v psychologii adaptace, 

 historické koncepty otevřené posthistorie a postmodermy. 

Lennard Davis ale současně poukazuje na to, co nemůže být ani v pružné normalitě 

změněno – naše holé životy, etnická různost, možnost být chudý, být zdravotně 

postižený.  „Ve více schematickém smyslu, rozdíl musí být potlačen v zájmu 

zachování rozmanitosti (což v konečném důsledku má za cíl stejnost). Proto jsme 

každý jiný, a proto jsme všichni stejní, staneme se všichni stejnými, protože nejsme 

tím odlišným typem
“
.
129

  

Pokud bychom uvažovali dále o vztahu mezi variantami normality a kontinuitou 

historie, kultury a biologie či klinických oborů, bude jedním z pohledů Manifest 

biokulturality.
130

 Ve dvaceti dvou postulátech manifestu je mimo jiné uvedeno: 

 „věda
131

 a humanitní obory se jeden bez druhého neobejdou, 

 nemůžeme plně porozumět výsledkům v předkládaných datech bez porozumění 

historickým, sociálním a kulturním kontextům v diskursivním poli dat, 

  tělesnost/tělo je vždy kulturní a biologické“
132

. 

V této souvislosti ve druhém uváděném bodě není bez zajímavosti, že uvedené 

propozice jsou podobné tomu, co již na počátku minulého století uváděl Émile 

                                                           
129 „…In a more schematic sense, difference must be suppressed to maintain diversity (which ultimately seeks 

sameness). Thus we are all different, therefore we are all the same becomes we are all same because we are not 

that kind of different“.  

DAVIS, ref. 100, s. 13-14. 
130 DAVIS, Lennard, J., MORRIS, David. The Biocultures Manifesto. In: DAVIS, Lennard, J., The End of 

Normal: Identity in Biocultural Era. Michigan: University of Michigan Press, 2014, p. 127-131. ISBN 978-472-

05202-8. s. 127-8. 
131 V kontextu zde biologie jako věda – poznámka autorky 
132 „…Science and humanities are incomplete without  each oder. You can not fully understand  the results of a 

given data set without knowing  the historical, social, cultural and discursive fields surrouding the data. Bodies 

are always cultural and biological...“ 

DAVIS, MORRIS, ref. 130, s. 127. 
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Durkheim v požadavcích na metody sociologie – historickou metodu, srovnávací 

metodu a statistiku. 

 

 

2.2 Mentální postižení v proměně klinické definice 

 

Místo mentální retardace (pojem mentální retardace je poplatný klinickým oborům, 

sociální obory užívají pojem mentální postižení) v dějinách lékařskými vědami 

popisového a klasifikovaného šílenství podal Michal Černoušek.
133

  Stultitis – tedy 

mentální retardace byla zařazována v tomistické klasifikaci šílenství. Období 

renesance  a klasifikace Fernela z 15. století mezi choroby mozkové hmoty zařadila 

skupinu poruch nedostačivých schopností a mezi nimi stupiditu. Ze stejného období 

je Platterova klasifikace, která měla již rozděleny poruchy do hlavních skupin           

a podskupin. Tato klasifikace uváděla  imbecilitas mentis (duševní zblbnutí), 

hebetudo mentis (idiocie), tarditas ingenii (imbecilita), imprudentia seu defectus 

judicii (slabomyslnost).  O století později Zacchias  ve skupině poruch  fatuita 

(mentální nedostačivost) zahrnoval ignorantia (hloupost či duševní lenost), skutečnou 

fatuitu (imbecilita), idiocii. Kantova klasifikace rozlišovala oslabené poznávací 

schopnosti a v jejich rámci nedostatek poznávacích schopností, v rámci naprostého 

oslabení, idiotismus a kretenismus. Základ pro klasifikace 20. století položil 

Kraepelin, který mentální retardaci zařazoval mezi stavy psychologické oslabenosti  

a v dalších vydáních svých knih mezi vývojové abnormality. Poslední vydání této 

klasifikace již neslo pro tuto skupinu poruch označení oligofrenie. Jak je zřejmé, 

touha po přesném zařazení této poruchy provázela lékařské obory po mnoho století. 

Byly to předně lékařské obory, které mentální retardaci jako předmět svého 

zkoumání (ale také moci) zahrnovaly do své působnosti. 

Další vývoj mezinárodní klasifikace nemocí ve 20. století pro lidi s mentální 

retardací přinesl i velice trpké období s pejorativními pojmenováními (některé 

výrazy setrvaly až do dnešních dnů v lidových hanlivých označeních těchto lidí). 

                                                           
133

 ČERNOUŠEK, Michal. Šílenství v zrcadle dějin. Pojednání pro inteligentní čtenáře. Praha: Grada, 

1994. ISBN 80-7169-086-4. s.181 – 208. 



74 
 

Diagnostika se rychle proměňovala v období po 2. světové válce. Jedna z možností, 

jak zaznamenat změny v pohledu na mentální postižení, je porovnat definiční 

vymezení. 

Americká klasifikace DSM – IV
134

 uvádí v diagnostickém vymezení lehkou mentální 

retardaci (Mild Mental Retardation), střední mentální retardaci (Moderate Mental 

retardation), těžkou mentální retardaci (Severe Mental Retardation), hlubokou 

mentální retardaci (Profound Mental Retardation). V diagnostických vodítkách je 

uvedeno, že je potřebné uvážit jistou statistickou chybu a může tedy existovat výskyt 

přibližně v rozmezí 5 intelektových bodů na obě strany od hranice jednotlivých 

stupňů. V některých případech je potřebné uvažovat o možnosti stanovit diagnosu 

v případě výskytu naměřené hodnoty u lehkého stupně k 75, jestliže se v klinickém 

obraze vyskytují signifikantní znaky v adaptivním chování. V souvislosti se snahou 

zabránit „značkování“ a apriori negativnímu pohledu na osoby s mentální retardací 

(popřípadě s psychiatrickou diagnosou) se při výskytu dalších mentálních poruch, 

které mohou s mentální retardací v průběhu vývoje koincidovat, v současné době 

užívá ve zdravotnické praxi třetí diagnostické kritérium
135

 . Tento postup je na jedné 

straně vstřícný ke klientovi, který se po úpravě akutního stavu vrací do původní 

komunity či je stav upravován ambulantní léčbou, na druhé straně je naopak velice 

nevstřícný k možným poradenským a sociálním službám v rámci teritoria sociální 

komunity. Jen velice obtížně je pak možné volit adekvátní přístup a pomoc               

či podporu ve vztahu ke klientovi. Uvedený postup klade velké nároky na odborné 

kompetence ze souvisejících oblastí u specialistů, kteří se podílí na procesech 

v rámci poradenských a sociálních aktivit – především nároky na kompetence 

v oblasti psychologie, poradenství, speciální pedagogiky, sociální práce                     

a komunikačních dovedností. 

                                                           
134

  FRANCES, A., FIRST, M., B., PINCUS, H., A. DSM-IV: Handbook of differential diagnosis. 

Washington DC: American Psychiatric Press, 1995. ISBN. 0880484314. s. 383 

 „Altough the IQ cutoff point for diagnostic of Mental Retardation is set at 70 (about 2 standard 

devations below the mean),  it must be rekognized that the reasuremen errror associated with 

standard IQ tests is plus or minus 5 points. Therefore, in some cases a measured IQ of up to 75 could 

be compatible with a diagnosis  of Mental Retardation when the clinical picture is also accompained 

by significant impairment if adapting functioning.“ 
135

 Velice často se uvádí místo popisu další koincidující poruchy statistické diagnostické označení   

F 7x.1 – porucha vyžadující pozornost anebo léčbu. 
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Klasické stupně mentální retardace bývají uváděny souběžně spolu s definicí             

a limitují rozsah naměřených schopností dle testu inteligence. Pro lehký stupeň 

retardace uvádějí výkon ve standardizovaných a vhodně užitých inteligenčních 

testech v rozpětí mezi IQ 69 až 50 (F 70 zahrnující slabomyslnost, lehkou mentální 

subnormalitu, lehkou oligofrenii, debilitu). Pro další stupně určující závažnost 

(hloubku) retardace pak IQ 35 až 49 (F 71, zahrnující imbecilitu, středně těžkou 

mentální subnormalitu, středně těžkou oligofrenii) respektive IQ 20 až 34 (F 72, 

zahrnující těžkou mentální subnormalitu, těžkou oligofrenii) a IQ pod 20 (zahrnující 

idiotii, hlubokou mentální subnormalitu, hlubokou subnormalitu).  

Poslední verze MKN 10, desátá revize z roku 2008 v českém překladu v aktuální 

platnosti k lednu 2014 vymezuje mentální retardaci jako „Stav zastaveného nebo 

neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ 

projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ 

to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může 

vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami.“
136

  

Jednou z možností, jak je možné identifikovat posuny či proměny klinické definice 

mentální retardace, je porovnat frekvenci pojmů v definičním vymezení. Je potřebné 

nejprve uvést dostupné definice, shrnout krátce jejich význam a pak sledovat 

frekvenci výskytu jednotlivých klíčových pojmů.  

Pokud budeme vycházet z klasifikace WHO - ICD 10 z roku 2000, pak je mentální 

retardace definována jako „Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který 

je charakterizován především narušením schopností projevujících se v průběhu 

vývoje a projevujících se na celkové úrovni inteligence. Jedná se především               

o poznávací, řečové, motorické a sociální dovednosti…“ Definice předpokládá 

limitaci inteligence a implikuje omezenost či zástavu dalšího vývoje. Marie 

Vágnerová definuje mentální retardaci a popisuje její základní znaky následujícím 

způsobem:
137

 „Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného postižení 

                                                           
136

   Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize: MKN-10, 

ref. 96, s. 242.    
137

  VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: 

Portál, 2008. ISBN 97-88-0736-7414-4. s. 289. 
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rozumových schopností, které se projeví neschopností porozumět svému okolí            

a v požadované míře se mu přizpůsobit. Je definována jako neschopnost dosáhnout 

odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70% normy), přestože 

postižený jedinec byl přijatelným způsobem výchovně stimulován. Hlavními znaky 

mentální retardace jsou nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, omezená schopnost 

učení a z toho vyplývající obtížné adaptace na běžné životní podmínky. Limitovaný 

rozvoj rozumových schopností bývá spojen s postižením či změnou dalších schopností 

a s odlišnostmi ve struktuře osobnosti. Je zřejmé, že vymezení limituje možný rozvoj 

lidí s touto poruchou a opírá se o normativní pojetí rozsahu obecných schopností 

(inteligence). 

Milan Valenta a Oldřich Müller uvádějí shrnující definici:
138

 „Mentální retardaci lze 

definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrující      

se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností 

s prenatální, perinatální i postnatální etiologií“. V tomto typu vymezení mentální 

retardace je patrná limitace bez opory o normativní stanovení hranice.  

Spolu s dalšími autory Milan Valenta
139

uvádí také jednu z posledních definic 

mentální retardace v naší odborné literatuře následujícím způsobem: „Mentální 

retardaci lze vymezit jako vývojovou poruchu rozumových schopností demonstrující 

se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností 

s prenatální, perinatální a časně i postnatální etiologií, která oslabuje adaptační 

schopnosti jedince.“ Toto vymezení již neobsahuje normativní vyjádření ani pojem 

inteligence, který by mohl navozovat představu trvalosti a neměnnosti poruchy a také 

jistou duševní nedostačivost. Při snaze o posouzení změny či posunu ve vymezení 

mentální retardace, by nebyl přehled úplný bez vymezení Americké asociace         

pro intelektové a vývojové postižení (dále jen AAIDD)
140

, která uvádí: „Mentální 

postižení (ID= intelektová – rozumová disabilita, pojem nahrazuje „mentální 

                                                           
138
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retardace“) se vyznačuje významným omezením v intelektuálním fungování               

a v adaptivním chování, je vyjádřeno v pojmových, sociálních a praktických 

adaptivních schopnostech. Postižení vzniká před dosažením věku 18 let“. Toto 

vymezení zdůrazňuje sice jistou míru omezení ve funkcích, neopírá se o limity 

normy a zdůrazňuje hranici věku, v rámci které je možné poruchu identifikovat. 

Nyní je možné shrnout hlavní znaky proměn. Z uvedených definičních vymezení je 

patrná proměna ústupem některých charakteristik: 

 vrozenost postižení, 

 limitace nevratností postižení, 

 neschopnost porozumět okolí. 

Naopak je důraz kladen na dovednosti a adaptivní chování, které se ale během 

vývoje mohou posunout ve směru nabytí nových dovedností, pokud je člověk 

stimulován. 

Je zřejmé, že společenský posun (nejenom u nás) se projevil v humanizaci oblasti 

jinak velice striktní klasifikace ve zdravotních oborech. Jedním z důvodů, proč nelze 

v případě mentální retardace spoléhat jen na klasifikační kritéria a pojmy je fakt,     

že každý test (v tomto případě test inteligence) zjišťuje míru schopnosti v okamžiku, 

kdy je snímán. V žádném případě ale nehovoří o tom, do jaké míry bude ona míra 

schopnosti limitovat život člověka v budoucnosti (zda a v jaké míře bude člověk 

schopnost užívat) a už vůbec ne o tom, zda nedojde i v rámci poruchy k osvojení 

dalších dovedností. 

Mentální retardace mívá v klinické praxi rozlišovánu rovněž etiologii. Jak bylo 

uvedeno v jedné z definic, máme na mysli pre, peri a postnatální vlivy, popřípadě 

syndromy, u kterých se mentální retardace objevuje. Patří mezi ně metabolické 

poruchy – některé z nich mají vysokou míru heredity (například fenylketonurie, 

Hartnupova nemoc, gargolyismus, Wilsonova choroba, poruchy metabolismu lipidů), 

vrozené demyelizační choroby, vývojové poruchy mozku, chromozomální poruchy. 

Vznik mentálního postižení může být zapříčiněn také prenatálními infekcemi 

(cytomegalie, kromě mozku postihuje i játra) nebo zneužíváním návykových látek 
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(fetální alkoholový syndrom). K poškození mozku dítěte při porodu může dojít 

mechanickým poraněním, ale také v důsledku protrahované asfyxie a dalšími 

podobnými vlivy i energetickým deficitem. Z raně postnatálních vlivů bývá dáváno 

mentální postižení do souvislosti s časnými infekcemi, s fibrilacemi srdečního svalu, 

s horečnatými stavy, s velice nízkou porodní hmotností (pod 1000 g) či encefalopatií. 

Klasifikační systémy lékařských oborů a psychologie se obvykle mohou kromě 

etiologického hlediska zabývat lidmi s mentální retardací z pohledu klinického 

obrazu (symptomů), z hlediska vývojových období, z hlediska hloubky postižení       

a z pohledu dosaženého stupně inteligence.  

Klinický pohled na lidi s mentální retardací bývá na jedné straně považován            

za způsob, který značkuje člověka diagnosou (popřípadě i s uvedením klasifikační 

diagnostické kategorie). Podle našeho názoru diagnostika má sloužit včasné pomoci 

ve formě lékařské podpory či další pomoci v oblasti, kde ji člověk potřebuje a kde je 

pomoc možná. Na druhé straně ale uvedení diagnosy a stupně poruchy bývá dokonce 

vyžadováno v oblasti sociálně právní – při stanovení výše platby státní podpory,     

při stanovení stupně přiznávané invalidity a v návaznosti také v souvislosti                

s možností vyměření příspěvku na  péči či v podobných rozhodovacích procesech.  

Souběžně s původním klinickým limitačním pohledem na mentální retardaci a tedy   

i na lidi, kteří jsou jí postiženi, se ve druhé polovině 20. století začaly objevovat další 

pohledy, které presentovaly proměny postojů k lidem v oblasti klinických oborů. 

Jedněmi z autorů jsou Klaus Dörner a Ursula Plog, kteří jsou autory prvního vydání 

učebnice psychiatrie v současné době považované za jednu z prvních publikací 

sociální psychiatrie v evropském kontextu
141

 a uvádějí v souvislosti s proměnou 

postoje následující: “Člověk není duševně postižený po celý život, nýbrž jen vzhledem 

ke své situaci a věku...Mentální postižení není svou podstatou absolutní, nýbrž 

relativní vůči očekávání hodnot a výkonu u skupiny, respektive společnosti, ke které 

člověk přísluší.“
142

 Posun ve výroku je charakteristický opuštěním limitačního 
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pohledu (neuvádí nevratnost postižení a limitační kritéria dle dosažených výsledků 

v inteligenčních testech) a příklonem k ekologickému pojetí, které je základem      

pro integrační a inkluzivní procesy nejen v naší zemi v posledních letech. Pokud 

porovnáme ve shora uvedených definicích frekvenci pojmů (kromě samotného 

pojmu mentální retardace), je možné dojít k zajímavému pohledu, kdy všech pět 

nejfrekventovanějších pojmů je spojeno s hodnotou tradičně připisovanou 

„racionálnímu či rozumnému lidství“ – tedy s rozumem a jeho kvalitami 

(měřitelnými a ověřitelnými), výkonem pramenícím ze schopností, řečí jako výlučně 

lidským znakem, sociálním prostorem a jeho zvládáním v adaptivním chování. 

Popisné vymezení mentální retardace odráží další z principů v přístupu k lidem – 

individualizaci. 

 

Graf 1: Frekvence pojmů v definicích mentální retardace 

 

Zdroj: autorka textu 

  

                                                                                                                                                                     
absolut, sondern gegenüber der Erwartungen von Werten und Leistungen einer Gruppe, 

beziehungsweise der Gesellschaft, der man anhört, relativ...“ DÖRNER, ref. 141, s. 40 - 41 
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V doporučeních pro změny v rámci MKN 11, které by měly být dokončeny na jaře 

2015, doporučuje AAIDD
143

 ustanovit následující kategorie v rámci připravované 

MKN 11:  

 Nahradit označení mentální postižení souhrnným názvem Poruchy v rámci 

mentálního postižení se členěním na poruchy naznačené, poruchy rozsáhlé, 

poruchy pervazivní a poruchy další či jiné.  

 V definičním vymezení  AAIDD vymezuje postižení jako poruchy 

„charakteristické signifikantním omezením v rámci intelektuálního fungování          

a adaptivního chování, které se projevují v koncepčních, sociálních                     

a praktických adaptivních schopnostech. Porucha se manifestuje před dosažením 

18 roku věku“.  

 MKN 11 navrhuje vymezit v diagnostické kategorii mentální postižení jako 

poruchu „charakteristickou signifikantním omezením intelektuálních funkcí        

a adaptivního chování manifestující se ve vývojovém období.“
144

  

Je zřejmé, že norma, která fixovala až do dnešních dnů možnost značkování lidí 

s mentálním postižením jejich diagnosou (MKN 10 - mentální retardace F 70 a dále) 

může být transformována do další podoby, ve které dle očekávání AAIDD bude 

spravedlivěji pohlíženo na osoby s tímto typem postižení.  

Hraniční stav postižení byl v minulých obdobích stanovován s mírnou odlišností 

vzhledem k naměřeným hodnotám v inteligenčních testech. K. Dörner a U. Plog 

uvádějí rozpětí o pět bodů IQ odlišně
145

 od Josefa Slowíka, který do hraničního 
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hodnoty IQ 68 – 85 jako slaboduchost. Dörner a U.Plugová (ref. 141) uvádějí  hraniční pásmo snížené 

inteligence v souladu v WHO – ICD 8 v  rozpětí IQ 70-80. 
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stavu zahrnuje i osoby s potenciály pod horní hranicí jedné směrodatné odchylky 

(tedy pod hranicí 85 bodů IQ).
146

 Podle Milana Valenty a Oldřicha Müllera pojem 

mentální postižení je širší, než pojem mentální retardace a užívá se jako 

zastřešující pro osoby s IQ pod hranicí 85 bodů.
147

  

V naší práci jsme do našeho průřezového šetření zahrnuli i adolescenty, kteří měli 

v dřívějším období stanovenu míru duševních potenciálů a popisným způsobem 

uvedenu jako spodní pásmo v dolní subnormě a označujeme jejich stav jako 

hraniční. 

 

 

2.3 Období adolescence u lidí s mentálním postižením – základní 

charakteristiky 

 

Období adolescence u lidí s mentálním postižením zachycují naši i zahraniční autoři. 

M. Vágnerová (2004) uvádí, že v tomto období dochází k fixaci a stabilizaci 

převládajícího stylu myšlení. Pro adolescenty s postižením je charakteristické,         

že vývoj v oblasti myšlenkových operací nedosahuje formálně logického stadia. 

Za důležitou pokládá potřebnou celoživotní podporu aktivity v oblasti kognitivních 

funkcí jako prevenci před jejich zhoršováním vlivem rychlého vyhasínání 

paměťových stop. 

Dospívající s mentálním postižením mohou prožívat v oblasti vytváření vlastní 

identity opožděný či pozdější nástup pubertálního přerodu a v té souvislosti také 

posunutu tvorbu sebepojetí. Stejně, jako u dospívajících bez postižení, významnou 

roli hraje skupina vrstevníků. M. Vágnerová, Z. Hadj-Mousová a S. Štech
148

 

zdůrazňují právě roli vrstevníků a dalších osob. Na základě jejich názoru se  ve větší 

míře, než je tomu u adolescentů bez postižení, utváří právě sebepojetí, které může 

obsahovat i množství pozitivních a negativních znaků zevnějšku. Znaky zevnějšku 
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jsou kromě jiných jevů tím kritériem, podle kterého často okolí adolescenta 

s postižením hodnotí a na základě kritéria zevnějšku často dochází k odlišným 

reakcím ve směru k postiženému člověku. Zkušenosti s negativní zpětnou vazbou 

(odmítavé a vyhýbavé reakce) se mohou promítat do oblasti sebehodnocení. Dalším 

významným faktorem, který intervenuje do obrazu sebehodnocení a vytváření 

identity, je postoj společnosti k lidem s postižením. Z tohoto důvodu může být 

sebehodnocení nekritické. 

V oblasti volby povolání M. Lečbych uvádí
149

, že lidé s lehkým mentálním 

postižením, kteří absolvovali zvláštní školu, mají jasnější představu o svém 

budoucím uplatnění. Rachel G. Cinamon a L. Gifsh shrnují, že adolescenti s lehkým 

stupněm postižení ale mají jen nejasné představy o světě práce, ač by rádi na této 

oblasti aktivně participovali. Zdůrazňují, že výraznou pomocí je účast komunity        

a rodiny v průběhu procesu začleňování dospívajících do světa práce.
150

 

Oblast motivace a tvorby budoucích cílů ve směřování k dospělosti může být            

u adolescentů s mentálním postižením zatížena dle M. Vágnerové, Z. Hadj-Mousové 

a S. Štecha volbou nereálných cílů i jejich adekvátní volbou. Nereálné cíle jsou 

spojeny dle autorů s nedostatkem zkušenosti, případně uspokojováním seberealizace 

alespoň na úrovni fantazie. Obavy ze selhání mohou vést také k pasivitě a vzdávání 

aktivity předem. 

Období tranzice k dospělosti je i u lidí s postižením pokládáno za formativní periodu, 

a dle F. J. Floyda, C. L. Costiganové a V. E. Piazza
151

 nelze zcela spolehlivě určit, 

kdy přesně se adolescenti stanou finančně nezávislými, nezávisle smýšlejícími          

a svobodně se rozhodujícími. Postupně až do věku 30 let se ale většina osob 
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s lehkým stupněm postižení dle vyjádření rodičů „stane dospělým“. I přes tato 

zjištění jsou ale tito lidé objektivně dle autorů v řadě oblastí spíše závislými,          

než nezávislými.  

Pro identifikaci potřeb a zjišťování míry podpory adolescentů s mentálním 

postižením M. Lečbych
152

 použil škálu sebeurčení M. Wehmeyera a K. Kelchnerové. 

Metoda je určena pro osoby s lehkým i těžším stupněm postižení. Není                   

ale normativním nástrojem, který by měl být použit pro diagnostiku. Je možné ji 

použít pro porovnávání jedinců mezi sebou, pro dialog s dospívajícím, pro zjištění 

pohledu dospívajícího na jeho autonomii a další oblasti. 

 

 

2.4 Tradice a současnost mentálního postižení v pedagogických oborech 

 

V historii vzdělávacích systémů, v dílech významných osobností pedagogiky            

a dalších oborů je možné nalézt mnoho příkladů aktivit, které se různým způsobem 

vztahovaly k lidem s postižením. Rozvoj zájmu o vzdělávání či péči o člověka 

s postižením je provázen snahou po rozlišení jednotlivých etap  vývoje činností         

či celých oborů. Periodizace obsahují kritéria, dle kterých je možné identifikovat 

jednotlivá období.  

V souvislosti se snahami periodizovat přístupy k lidem s postižením popisuje v oboru 

speciální pedagogiky Miloš Sovák etapu represivní, stadium zotročování, charitativní 

stadium, etapu renesanční humanity, etapu rehabilitační vzhledem k možnosti 

uplatnit se v pracovních aktivitách, stadium socializační a etapu preventivní.
153

  Boris 

Titzl pojímá etapizaci na základě vývoje institucí, které se zabývaly péčí o postižené. 

Rozlišuje stadium předinstitucionální, institucionální, v rámci kterého dále 

diferencuje na etapu spíše s azylovým přístupem, etapu instituce s výchovným           

i léčebným přístupem a současnou etapu odklonu od speciálních institucí.
154

 Marie 
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Černá etapizuje vývoj oboru psychopedie na období před vznikem oboru 

(„předznamenání“), období počátku pedagogiky slabomyslných, dále éru 

psychopatologie dětství a nápravné pedagogiky, období defektologické a období 

současnosti ve speciální pedagogice.
155

 V historických etapách, v rámci kterých 

uvádí M. Černá přínos jednotlivých osobností, by bylo možné identifikovat kritérium 

dle druhu obsahu činností ve vztahu k lidem s postižením a ve stručném přehledu. 

V historických přehledech osobností spjatých s pedagogikou a jejími obory, 

v aktivitách autorů spojených se vzděláváním a výchovou na našem území v období 

od 17. století si nelze nepovšimnout přínosu Jana Amose Komenského. Jeho vize 

vzdělávání všech a ve všem byla příslibem pro čas budoucí spíše než reálnou 

možností pro lidi s mentálním postižením. Ve vztahu k těmto lidem si byl vědom 

rozdílů v jejich schopnostech ve vzdělávání a naznačil možnosti přístupu podle 

kritérií chápavosti, snaživosti a poslušnosti. V odlišnostech těla těchto lidí spatřoval 

souvislosti s jejich duševními znaky (zcela v duchu dobových poznatků)  a představy 

o vztahu těla a ducha.
156

 V souvislosti se svým teologickým zaměřením (pracoval 

s lidmi a pro ně předně jako kněz a následně jako biskup Jednoty bratrské) 

doporučoval, aby věřící v souladu s evangeliem byli poskytovateli milosrdenství        

i ve vztahu k takto postiženým v podobě almužen, návštěv nemocných lidí a 

poučování. Toto období je možné podle kriteria převažujícího typu aktivity ve směru 

k lidem s postižením označit jako stadium azylových a charitativních aktivit (tato 

etapa je shodně označována také autory B. Titzlem a M. Sovákem) . 

Nelze zcela přesně chronologicky oddělit jednotlivé etapy či fáze vývoje vztahu 

pedagogických oborů či institucí k lidem s postižením v 19. a 20. století na našem 

území, ač existují historické milníky v založení institucí či v jiných důležitých 

počinech. Společnost a lidé v ní mají setrvačnost v uchovávání slov, návyků, gest, 

zvláště pak postojů.  
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Po založení prvních institucí v péči o lidi s postižením v evropském kontextu
157

 byla 

Spolkem sv. Anny v Praze v roce 1871 založena první instituce tohoto druhu           

na českém území, která od roku 1898 nesla název Ernestinum. Její první ředitel lékař 

a pedagog Karel Slavoj Amerling byl také autorem typologie jedinců s postižením, 

kterou uvedl v rámci své pedagogické praxe v ústavu. Významnější než typologie 

postižení byla možnost vzdělávat a vychovávat svěřence, pro které vytvářel 

tematické okruhy zaměřené na rozvoj poznávání i praktických dovedností
158

. Autory 

praktické typologie v rámci vzdělávání dětí s postižením byli také Josef Šauer a Jan 

Kapras. V aktivitách ve směru k lidem s postižením by bylo možné identifikovat 

etapu klasifikační a první soustavnější metodické činnosti. 

V dalších letech vzrůstal zájem o dětský věk, vzniká pedologie v lékařských 

vědách.
159

 Období eugeniky v několika desetiletích první poloviny 20. století bylo 

překonáno. Naopak bylo završeno porozumění mentálnímu postižení v pedagogice 

Jana Mauera
160

. V dalších letech následovalo období nápravné pedagogiky zahájené 

dílem Josefa Zemana, který do programu medicínsky zaměřeného studia zamýšlel 

začlenit pedologické předměty včetně přednášek o slabomyslnosti. Po druhé světové 

válce František Štampach v rámci sociální pedagogiky vytvořil podobory, v jejichž 

čele stála psychopedie. Významné budoucí období přišlo s pracemi Miloše Sováka 

v jeho pojetí oboru defektologie jako nauky o výchově a vzdělávání defektních 

dětí.
161

 Pojem defekt nebyl užíván Milošem Sovákem jako pejorativní označení,      

ale jako pojem charakterizující přítomnost narušení funkce. Označení poruchy ale 

bylo i nadále poplatné medicínským oborům – tedy jako označení pro nemoc. 

Zaměření na nutnost podpory a specifické přístupy ve vzdělávání dětí s postižením 

                                                           
157

 Ústav pro kretény v Halleinu v Rakousku byl založen  v roce 1816,  ústav pro slabomyslné 

v Bicetre ve Francii byl založen v roce 1828 jako soukromá instituce, léčebně pečovatelský a 

vyučovatelský ústav Levana byl v Rakousku otevřen v roce 1856 a další instituce byly zakládány na 

území Německa. 
158

 ČERNÁ, et al., ref. 155, s. 34-35. 
159

 Medicínské obory si ale ponechaly některá pejorativní označení klinických oborů – slabomyslnost, 

moron a jiné. 
160

 František Mauer rozuměl pedopatologií obor, ve kterém se uplatňovala spolupráce lékaře a 

pedagoga – zavedl název „nápravná pedagogika“, která zahrnovala i výchovu a vzdělávání 

slaboduchých dětí. 
161

 SOVÁK, Miloš. Základní problémy defektologie. In: Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova – 

Pedagogická fakulta, 1964, vol. 11, no. 2, p. 99-208. ISSN 0031- 3815. s.199. 



86 
 

kognitivní oblasti přineslo také změnu názvu oboru – speciální pedagogika. 

Vzhledem k obsahu činností oborů ve směru k lidem s postižením je možné označit 

tuto etapu jako  stádium vysoce specializovaných aktivit a oborů dle druhu postižení. 

Označení a definování mentálního postižení v rámci speciální pedagogiky                 

a v poradenských oborech vycházelo na konci 20. století na našem území z poznatků 

mezinárodní klasifikace nemocí. Pod vlivem snah o začlenění lidí s tímto postižením 

do běžného života a vzdělávání se objevila i v našem prostředí poněkud odlišná 

terminologie – v souvislosti s mentální retardací se začal užívat a ujal termín 

mentální postižení. Obvyklým postupem autorů je spíše popis některých znaků, které 

jsou společné pro několik pojmů současně. Iva Švarcová uvádí v této souvislosti 

pojmy mentální postižení a mentální retardace.
162

 Z textu popisu tohoto postižení je 

patrné, že termín postižení zahrnuje i mentální zaostávání či opoždění. Nejde však     

o pojmy identické. Spíše jde o snahu odstranit z terminologie možnost negativního 

labellingu a s ním spojené stigmatizace. Proto také výše uvedená autorka vzápětí 

dodává, že důvodem dvojí terminologie je pozitivní perspektiva zvláště pro děti      

ve vzdělávacích aktivitách.  

Jinou možností, jak se vyhnout označení mentální retardace ve snaze nestigmatizovat 

jedince, je užití zástupného pojmu – například v anglické terminologii užívaný pojem 

learning disability. Obvykle pak bývají uváděny popisy některých obtíží konkrétního 

člověka v každodenním žití – například velice pomalé a obtížné osvojení                  

si sociálních dovedností či přizpůsobení se změnám. Martin Lečbych
163

 v této 

souvislosti hovoří o popisném modelu. Popisný přístup obvykle bývá volen 

v situacích, kdy je potřebné vytvořit osvětový model – bojovat proti předsudkům.   

Ve shodě s autorem nelze uvažovat o systematickém pojetí tohoto přístupu, nebo      

o jeho jednotnosti. Martin Lečbych dává do souvislosti popisný model s vyjádřeními 

o specifických potřebách lidí s mentálním postižením.  
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Naznačením budoucího směřování oboru na cestě k integraci lidí s různým typem 

postižení (a specifickými vzdělávacími potřebami) do vzdělávacích procesů              

a následně do běžného prostředí jsou například publikace Jána Jesenského
164

 a Marie 

Vítkové a kolektivu
165

  Poněkud odlišnou terminologii ve vztahu k dětem                  

a dospívajícím s postižením je možné nalézt u Viktora Lechty.
166

 Vychází 

z terminologie Štefana Vaška
167

, který uvádí pojem „dítě s narušením.“ Ve shrnutí 

Václav Lechta  vymezuje tři skupiny dětí, na které se inkluzivní pojetí vzdělávání      

a výchovy zaměřuje: 

 děti s relativně nekompenzovatelným postižením (zde zahrnuje děti                     

se smyslovým, tělesným a kognitivním postižením), 

 děti s relativně kompenzovatelným narušením (zde zahrnuje děti s narušenými 

komunikačními schopnostmi a poruchami chování), 

 děti se zjevným nebo skrytým ohrožením (termínem rozumí děti s dřívějším         

či pozdějším vývojem narušení nebo postižení, nebo chronickým 

onemocněním). 

Za zastřešující pojem považuje „postižení“, který užívá jako obecnou kategorii      

pro všechny tři skupiny dětí.  

V uvedených souvislostech je patrné, že toto období směřuje k integraci lidí, kteří 

byli vzděláváni ve specializovaných a oddělených institucích je možné označit 

období jako integrační, směřující k inkluzi.  

Všechny popisované aktivity, které byly a jsou i v současné době realizovány          

ve směru k postiženým lidem, se rozvíjejí v čase postupně. Současně jednotlivé typy 

činností existují s pokračujícím společenským vývojem a poznáním o lidech 

s různým typem postižení jakoby vedle sebe. V současné době vedle sebe existují 
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aktivity odborníků, dobrovolníků i laiků v rámci charitativních organizací
168

  

s klienty, na které a pro které jsou zaměřeny a Domy na půl cesty. Ve stejném období 

existují vysoce erudované programy a služby, v rámci kterých jsou lidé s různým 

typem postižení připravováni na budoucí životní situace.
169

 Podobně vedle sebe 

existují nově připravované (nestigmatizující) klasifikace v medicínských oborech 

stejně jako metodiky přípravy osobních asistentů, asistentů sociálních pracovníků. 

Před časem jsme si nedovedli představit, že speciální pedagog bude v roli asistenta 

nebo v roli dalšího pedagoga a bude pracovat v jedné třídě základní školy v malém 

městě s učitelkou společně. Významným způsobem se rozvíjejí projekty začleňování 

lidí s postižením do běžných vzorců života v lokalitách, kde bychom ještě            

před dvaceti lety jen o podobných aktivitách přemýšleli a hovořili o nich jako o vizi 

daleké budoucnosti. Možná za další roky nově nastupující generace budou 

překvapeny při vyprávění současníků o segregovaném vzdělávání lidí s postižením, 

nebo o jejich žití v odloučených lokalitách. Radikálním zastáncem inkluze              

již v polovině 90. let minulého století byl také Milan Cháb
170

, jehož požadavek světa 

bez ústavů byl předznamenáním a dosud ne zcela naplněnou vizí. Budou vznikat jiné 

aktivity, které již ponesou stopy dalších stadií s činnostmi, pozicemi a obsahy dnes 

jen obtížně pochopitelnými
171

. Je možné říci, že přichází etapa občanských               

a komunitních aktivit s výraznějším sociálním zaměřením, v rámci které vedle sebe 

budou existovat občanské a komunitní aktivity i sociálně pedagogické a speciálně 

pedagogické odborné aktivity. 
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2.5 Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech 

 

Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech nejsou jinými lidmi,    

než ostatní, a to ve všech ohledech. Mají svá očekávání, své představy, nacházejí     

se ve stejném prostoru, čase i situacích jako ostatní adolescenti v domovech. Také 

důvody umístění do institucionální výchovy mohou být stejné, jako u ostatních 

klientů. Pro zvládání oblastí života v období adolescence mohou mít tito lidé 

specifické potřeby, které se dotýkají výchovných přístupů i vzdělávacích aktivit, 

komunikace i způsobů vytváření potřebných dovedností. Někteří z adolescentů 

s mentálním postižením žijí v dětských domovech po mnoho let, někteří přicházeli     

a přicházejí na relativně krátký čas. Skupina klientů s mentálním postižením je 

specifická s ohledem na početní zastoupení v institucionální výchově. 

Oldřich Matoušek uvádí
172

  v dětských domovech zastoupení 5,8 procenta osob 

s diagnostikovaným psychologickým či psychiatrickým postižením, dále uvádí 

předpoklad deficitu rozumových schopností u klientů vyrůstajících v dětských 

domovech
173

 což jsou z počtu 68 respondentů ve věku 15 až 21 rok přibližně 4 osoby 

ze zkoumaného vzorku v 5 dětských domovech. V analýze systému náhradní péče    

o děti a mladistvé a následné péče po odchodu z institucionální výchovy uvádí,       

že systém péče o tyto mladé lidi je roztříštěn do pravomoci mnoha institucí                

a důsledkem je mimo jiné nevhodná informační základna. V roce 2009 žilo dle Jana 

Foldy v ústavních zařízeních cca  9  000  děti  s  nařízenou  ústavní  výchovou  nebo 

 uloženou  ochranou  výchovou
174

. Tento údaj by mohl znamenat, že podle 

uvedeného postupu odhadu by ve všech typech zařízení pro výkon náhradní 

institucionální výchovy žilo ve stejném období přibližně 522 dospívajících a dětí 

s mentálním postižením.  

Jak uvádí Iva Švarcová, lidé s mentálním postižením představují jednu 

z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými. Jejich počet u nás                           

i v celosvětovém měřítku stoupá. Na základě kvalifikovaných odhadů se v českých     
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i evropských statistikách uvádí, že v současné době tvoří počet těchto osob přibližně 

3 % populace. Předpokládá se, že v České republice žije asi 300 000 lidí s mentálním 

postižením a přibližně 85 procent z tohoto počtu jsou lidé s lehkým postižením.
175

  

Na obtíže spočívající v rozdílných statistických údajích upozorňovali někteří autoři 

v minulém období.
176

 S obdobnou situací jsme byli konfrontováni při doplňování 

přehledu v počtu osob za rok 2013-14. V nových údajích jsme shledali sice 

statisticky nedůležitý (vzhledem k celkovému počtu klientů), nicméně existující 

rozdíl - celkový počet 1365 dětí a mládeže s mentálním postižením.
177

 Počet zařízení 

zůstal stejný. Tento rozdíl neumíme vysvětlit žádným způsobem a nechceme             

o důvodu rozdílu spekulovat (v tabulce je rozdílný údaj zvýrazněn). Zaměřujeme      

se s ohledem na cíl našeho zkoumání na ty adolescenty, kteří již absolvovali základní 

stupeň vzdělávání a připravují se na budoucí profesní dráhu. 

Nabízí se otázka, kolik vlastně lidí s mentálním postižením v domovech žije v době, 

kdy je realizováno terénní šetření. Lze vyjít z dostupných zdrojů statistických dat    

na stránkách MŠMT. 

 

Tabulka 3: Počty dospívajících s postižením v DD a DDŠ 

Počet osob s mentálním postižením v DD a DDŠ po ukončení povinné školní docházky 

Celkem osob s postižením 

ve všech typech zařízení 

Školní rok 2012- 2013 Školní rok 2013-2014 

1516 503 1345/1365 442 

Z toho 
všechna 

postižení 

mentální 

postižení 

všechna 

postižení 

mentální 

postižení 

DD 406 286 380 269 

DDŠ 62 8 80 7 

Poznámka: DD - dětské domovy, DDŠ - dětské domovy se školou. 

Zdroj: zpracováno dle údajů z Vývojové ročenky školství 2004/05-2013/14, ref. 45. 

 

Pokud budeme uvažovat o celkovém počtu obou forem dětských domovů (176 

zařízení = 146 DD, 30 DDŠ), pak je zřejmé, že rozložení počtu adolescentů 

s mentálním postižením je nerovnoměrné. Počet osob by patrně byl vyšší, pokud by 
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do statistiky byli zahrnuti i adolescenti s kombinovaným typem postižení.  

Kombinované postižení může být koincidencí smyslového a tělesného postižení,      

či jiná varianta kombinace bez přítomnosti mentálního postižení. I když počet 

adolescentů ve dvou sledovaných letech dle uvedených údajů klesl, je zde 

předpoklad setrvalé přítomnosti dětí s mentálním postižením (ve věku do ukončení 

povinné školní docházky) i v dalším vzdělávacím období. Je tedy důležité, aby 

specifické potřeby ve výchovném a vzdělávacím procesu byly i v budoucích letech 

respektovány. Je zřejmé, že v obou typech domovů je skupina dospívajících 

s mentálním postižením ve sledovaném období nejpočetnější. Je také v porovnání dat 

patrné, že další významná skupina dospívajících s postižením není umístěna              

v uváděných typech zařízení, ale pobývá ve výchovných nebo diagnostických 

ústavech. V diagnostických centrech pobývají dospívající po relativně krátký čas  

(dle platné legislativní normy „pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla     

8 týdnů“)
178

, lze důvodně očekávat, že další poměrně početná skupina dospívajících   

s tímto postižením bude umístěna ve výchovných ústavech. Dalším vyplývajícím 

zjištěním je, že ve srovnání s údaji v šetření Oldřicha Matouška je počet klientů 

s mentálním postižením nižší. V porovnání dvou sledovaných školních období         

se počet těchto klientů snížil.  

Pokles počtu není vysvětlitelný jedním důvodem, příčin může být více: 

- odchod z institucionální péče zpět do rodinného prostředí vzhledem 

k ukončenému vzdělávání, 

- odchod z institucionální péče před dokončením vzdělávacího programu 

dosaženou zletilostí,  

- odchod klienta do zařízení ústavní sociální péče nebo jiné pobytové služby 

s pokračováním ve vzdělávacích programech 

- zrušení ústavní výchovy či předběžného opatření soudem. 
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 § 5 odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu postavení výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 48, s. 2978-2991. Dostupné 

z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné 

z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx. 



92 
 

Při respektu statistických dat Ministerstva zdravotnictví České republiky o počtu 

dospívajících ve věku 15 až 19 let, kteří jsou současně dispenzarizováni v ambulantní 

péči odborných zdravotnických pracovišť, je ale počet osob významně nižší.            

V údajích je značná diskrepance mezi statisticky očekávaným zastoupením                

a skutečnými vykazovanými počty
179

. Jedním z důvodů může být, že určitá část 

dospívajících není evidována v ambulantní péči, respektive není tato péče vedena. 

Dalším typem pracoviště, které může být oprávněno stanovit mentální postižení, jsou 

školská poradenská pracoviště, která ale statistiku tohoto druhu neevidují. Někteří 

dospívající na druhé straně nemusí mít oficiálně stanoveno mentální postižení, neboť 

po dobu studia či pobytu v zařízení ústavní výchovy nebyl stav diagnostikován      

(ač může být postižení zjevné)
180

. Vyústěním těchto úvah může být závěr, že právě 

onen rozdíl může být působen tím, že velká část dospívajících s mentálním 

postižením je běžně začleněna v sociálním prostředí a péče specializovaného 

pracoviště není potřebná. Situaci diskrepance v údajích můžeme shrnout dle Martina 

Strouhala, který uvádí k Durkheimově formulaci postupu, jak lze v sociální oblasti    

a sociálním prostoru porovnávat odlišnosti popřípadě sociální patologii: „…Sociální 

patologie se ukazuje jako nezbytná součást vývoje všech morálních, právních            

a dalších idejí nezbytných k postupné humanizaci lidského rodu…“
181

 To znamená, 

že pokud mentální postižení je jev, který se vyskytuje u části populace dospívajících, 

pak se jedná o jev běžný, který je součástí celku populace dospívajících bez ohledu 

na skutečnost, zda je či není některým pracovištěm uváděn. 
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 Údaje o dispenzarizovaných dospívajících ve věku 15 až 18 let udávají 4457osob s mentálním 

postižením, což je na 100 000 obyvatel 1 155 osob – tedy výrazně pod odhady. 
180

 Zdravotnická ročenka České republiky 2012. [online] Ústav zdravotnických informací a statistiky, 

2012 [vid. 2015-1-15]. ISSN 1210-9991. Dostupné v PDF z: 

http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky.  s. 88.  

Zdravotnická ročenka České republiky 2013. [online] Ústav zdravotnických informací a statistiky, 

2013 [cit. 2015-1-15] ISSN 1210-9991. Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-

rocenka-ceske-republiky. s.74.                                      
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 STROUHAL, ref. 93, s.67. 
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2.6 Sekundární vzdělávání adolescentů s mentálním postižením v domovech 

 

Jan Folda upozorňuje na fakt, že chlapci  a  dívky  umístění  ve  výchovných 

ústavech  mají  omezenou  volbu  ve  výběru  škol. Kritizuje běžnou  praxi, v rámci 

které je  při  ústavu  zřízena  učňovská  škola  poskytující  dvě nebo  tři možnosti 

 výběru. To  snižuje  jak  možnost  volby,  tak  kontakt  s  vnějším světem.  Nabídka 

 je  přitom  velmi  omezená;  zařízení  jsou  také  často  v malých  obcích,  vzdáleny 

 od  větších  společenských  a  kulturních  center.
182

 

Stejně, jako ostatní adolescenti v běžném prostředí, i lidé s mentálním postižením 

svoji přípravu na budoucnost zahajují výběrem studijního oboru. Tradičně bývají 

klienti s mentálním postižením z dětských domovů a dětských domovů se školou 

uchazeči o studium na středních odborných učilištích. Názvy institucí, ve kterých     

se adolescenti s mentálním postižením vzdělávají, odrážejí snahy o zefektivnění 

soustavy sekundárního vzdělávání v procesech integrace některých typů škol. Proto 

se dnes v přehledech institucí vyskytují různé názvy - střední  odborné školy, střední 

školy a střední odborná učiliště, případně odborné učiliště. Všechny uvedené 

instituce mohou vzdělávat studenty ve tříletých, dvouletých a jednoletých učebních 

oborech. Studium je zakončeno buď výučním listem, nebo jinou formou certifikátu, 

často osvědčením o složení závěrečné zkoušky (v případě jednoletých oborů). 

Normativní předpisy kódují typy učebních oborů kódem E a C. Podle systému 

Národních kvalifikací připravují do života budoucí zaměstnance s úplnou kvalifikaci, 

nebo částečnou kvalifikací (absolventi praktických dvouletých a jednoletých škol). 

Jejich zařazení v typových pozicích se nalézá podle evropských a národních stupnic 

kvalifikací a národních stupnic pozic v úrovni 1 až 2 (absolventi praktických škol)      

a v úrovni 3. Naděžda Pelcová a Ilona Semrádová uvádějí, že zásadní funkcí 

kvalifikace v současném pojetí je zapojení do odvětví činnosti ve světě práce             

a uplatnění se na trhu práce. Potíží klíčových kompetencí pro tyto pozice je jejich 
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 FOLDA, ref. 42, s. 30. 
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obecné stanovení, s ohledem na převažující oblasti pracovních činností – tedy na 

operacionalizované zvládnutí konkrétních praktických dovedností.
183

 

Milan Valenta uvádí příklady přibližně sedmi desítek učebních oborů.
184

 Absolventi 

s mentálním postižením, stejně jako jejich vrstevníci, se mají stát řízenou pracovní 

silou, která v hledání budoucího pracovního uplatnění má neustále investovat do sebe 

osvojováním si, získáváním dovedností a kompetencí. Eric Emerson upozorňuje      

na to, že adolescenti se specifickými vzdělávacími potřebami (tedy i s mentálním 

postižením) budou mít větší obtíže při zisku potřebných kompetencí vzhledem 

k malému počtu nabízených akreditovaných programů.
185

  

Je tedy možné si položit otázku, kolik vlastně středních škol a jaké učební obory jsou 

v rámci celé republiky lidem s mentální retardací nabízeny. Vzhledem k existenci 

specializovaného serveru
186

 se podaří lehce nalézt adresář všech středních škol 

včetně informace o druhu učebního oboru, podrobnější statistiku však zdroj 

neposkytuje. Je tedy nezbytné postupně nahlédnout na stránky s podrobnostmi          

u všech odpovídajících škol a přehled vytvořit.  

 

Tabulka 4: Nabízené obory dvouleté s výučním listem 

Dvouleté obory s výučním listem 

Obory 
(dle pořadí četnosti) 

Název oboru 
Počet nabídek 

(škol) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Provoz služeb a domácností 18 

Práce ve stravování 13 

Stavební práce 10 

Potravinářské práce 7 

Textilní a oděvní tvorba 5 

Lesnické práce 5 

Práce ve zdravotních a sociálních zařízeních 1 

 Celkem 59 

Zdroj: autorka práce s užitím jen základních dat 
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 PELCOVÁ, SEMRÁDOVÁ, ref. 61, s. 17. 
184

 VALENTA, MICHALÍK, LEČBYCH, ref. 120,  s. 101.  
185

 EMERSON, Eric. Self-reported exposure to disablism is associated with poorer self-reported 

health and well-being among adults with intellectual disabilities in England: a cross-secitonal survey. 

In: Public Health. [online] Elsevier, 2010, vol. 124, no. 10, p. 682-689. [vid. 2013-07-12] ISSN 0033-

3506. Dostupné z http://www.journals.elsevier.com/public-health/. 
186

 Atlas školství: kam na školu. Střední školy. [online] P.F. art, spol. s r. o. [vid. 2014-12-20] 

Dostupné na: http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly. 
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Tabulka 5: Obory se závěrečnou zkouškou 

Dvouleté obory se závěrečnou zkouškou 

Praktická škola (zahradnické práce a práce 

v domácnosti)  
96 škol 

Jednoleté obory se závěrečnou zkouškou 

Praktická škola  46 škol 

Zdroj: autorka práce s užitím jen základních dat 

  

Oproti obecné představě o tom, že absolvent dvouletého či tříletého učebního oboru 

s výučním listem může nalézt uplatnění pouze ve stavebnictví nebo při práci           

ve stravovacích provozech či v domácnosti je zřejmé, že je nabídka studijních oborů 

přece jen pestřejší i přes výraznou početní převahu některých tradičních oborů. 

Následující přehled, který vychází jen ze základních dat uvedeného serveru, je 

zaměřen na tříleté učební obory E s výučním listem.
187

 

 

Tabulka 6: Nabízené tříleté obory s výučním listem 

Obory 

(dle pořadí 

četnosti) 
Název oboru 

Počet 

nabídek  

(škol) 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Stravovací a ubytovací služby (obsluha, pokojské práce, 

provozní práce, kuchařské práce) 
80 

Zednické práce  55 

Zahradnické práce 50 

Strojírenské práce 38 

Pečovatelské práce 35 

Malířské a natěračské nebo lakýrnické práce 34 

Truhlářská a čalounická výroba nebo práce 30 

Prodavačské práce 27 

Opravářské práce 24 

Potravinářské práce nebo pekařské práce 24 

Cukrářské práce nebo výroba 21 

Šití oděvů nebo prádla 17 

Tesařské práce 13 

Pečovatelské služby 12 

Zemědělské práce nebo obor farmář 8 

Elektrotechnické a montážní práce 8 

Klempířské práce 6 

Keramická výroba 5 
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 Atlas školství: kam na školu. Střední školy, ref. 186. 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Řeznické a uzenářské práce nebo výroba 5 

Kuchařské práce 4 

Knihařské práce 4 

Dřevařská výroba 4 

Pokrývačské práce 4 

Zámečnické práce 4 

Zpracovatel přírodních pletiv 3 

Obchodní škola 3 

Podlahářské práce 3 

Obrábění kovů 2 

Kožedělná výroba nebo obuvnické práce 2 

Bižuterní výroba 2 

Dlaždičské práce 2 

Zahradnická výroba a práce 1 

 Celkem 527 

Zdroj: autorka práce s užitím jen základních dat 

 

Z uvedených přehledů vyplývá několik poznatků. Předně celkově na našem území 

nabízí 570 škol tři typy učebních oborů. Učební obory s kódem H s certifikací 

výučního listu, které jsou určeny pro absolventy běžných základních škol (nejsou 

předmětem našeho zájmu v rámci analýzy) vzdělávaných dle školních vzdělávacích 

programů pro základní školy. Některé školy pro učební obory tohoto druhu uvádějí 

možnost vzdělávat se i pro osoby se zdravotním postižením – nabízejí integraci 

studentů se zdravotním postižením, bližší podrobnosti k podmínkám integrace         

na stránkách nejsou uvedeny.  

Učební obory dvou a tříleté s kódem E s certifikací výučního listu jsou určeny       

pro absolventy základních škol se školním vzdělávacím programem dle RVP MP 

(někteří žáci s mentálním postižením jsou integrování do běžných základních škol     

a vzdělávají se dle programu pro základní školy praktické).  

Obory s označením kódem C a certifikací jinou, než výučním listem, jsou jednoleté 

či dvouleté Praktické školy pro absolventy základních škol. Uchazeči ukončili 

vzdělávání v jiném, než devátém ročníku základní školy, nebo jsou absolventy 

základního stupně vzdělávání ve školách speciálních, popřípadě do těchto oborů 

přestupují studenti, kteří mají obtíže se zvládnutím oboru E.  
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Analýza se dotýká oborů, které jsou orientovány na žáky – absolventy základních 

škol s mentálním postižením – tedy s kódy E a C. Některé školy ale vzdělávací obory 

s kódem E a C nenabízejí vůbec, některé naopak nenabízejí jiné.
188

 Obory, které jsou 

uvedeny v tabulkách, jsou tedy výhradně určeny pro budoucí studenty s postižením. 

Počet škol, které nabízejí tyto obory, je přibližně v poměru necelé jedné čtvrtiny      

až téměř jedné poloviny ke všem školám s učebními obory s kódem H dle lokality. 

Přemýšlení o školách a oborech se může ubírat ve směru počtu škol s obory E a C    

na území krajů a dále, zda rozložení souvisí s počtem obyvatel ve věku 15 až 19 let  

v lokalitě. V oficiálních databázích ale absentují zdroje, které by umožnily vztáhnout 

úvahy pouze na počet adolescentů s mentálním postižením, proto v tomto bodě je 

potřebné uvažovat s počtem všech adolescentů a pracovat s odhady. Pro osoby 

s mentálním postižením v tomto věku je možné použít  odhady, které uvádí            

Iva Švarcová – tedy přibližně populační zastoupení tříprocentní.
189

 Přehled rozložení 

škol s učebními obory v krajích je uveden v následující tabulce. Za lomítkem je 

uveden kvalifikovaný odhad počtu dospívajících s mentálním postižením ve stejném 

věku
190

. 

 

Tabulka 7: Rozložení škol a obory E a C v poměru k počtu obyvatel ve věku           

15 až 19 let 

Kraj 

Počet škol/ 

obory 

E+C 

Obyvatelé 

15-19 let
191

 
Kraj 

Počet škol/ 

obory 

E+C 

Obyvatelé 

15-19 let 

Praha 51/21 22 609/678 Liberecký 16/7 20 866/626 

Středočeský 69/29 58 529/1756 Plzeňský  27/ 5 25 314/759 

Jihočeský 41/13 29 969/899 Ústecký 44/26 40 101/1203 

Vysočina 32/12 25 689/771 Jihomoravský 51/17 52 240/1567 

Pardubický 38/9 25 077/752 Moravskoslezský 55/22 59 458/1784 
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 Výuční obory s kódem H jsou rovněž tříleté, výslednou typovou pozicí je ale stupeň 3 až 4.  
189

 ŠVARCOVÁ, ref. 175,  s.45. 
190

 Atlas školství: kam na školu. Střední školy, ref. 186. 
191

 Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku. In: Veřejná databáze Českého statistického 

úřadu. Sekce: Obyvatelstvo, volby – Demografie – Počty obyvatel – Věkové složení. Data generována 

k 31. 12. 2013 dle jednotlivých krajů. [online] Český statistický úřad. [vid. 2015-01-28]. Dostupné z 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=371&vo=tabulka. 



98 
 

Královéhradecký 41/15 26 102/783 Olomoucký 46/28 29 800/894 

Karlovarský 20/8 7 401/222 Zlínský  34/11 27 641/829 

Poznámka: Údaj před lomítkem uvádí počet škol i s učebními obory s kódem H, protože školy 

nabízejí všechny 3 typy oborů. 

Zdroj: autorka s užitím jen základních dat z Atlas školství: kam na školu. Střední školy, ref. 185.  

 

Rozložení škol v lokalitách dle krajů je výrazně nerovnoměrné – nejvýrazněji jsou 

zastoupeny školy poskytující studium ve všech druzích učebních oborů v rámci 

Středočeského, Moravskoslezského kraje a hlavního města Prahy, nejméně naopak    

v krajích Libereckém, Karlovarském a Vysočině. Nejmenší počet škol s obory E a C 

najdeme také v Plzeňském kraji, na druhé straně poměrně početně jsou tyto školy 

zastoupeny v krajích Ústeckém a Olomouckém. Některé málo frekventované obory 

mají tradice v lokalitách, kde se dlouhodobě vyskytovaly tradiční řemeslné činnosti – 

příkladem může být lokalita původní oblasti obuvnických či kožedělných řemesel 

v regionu dnešního Zlínského a Třebíčského kraje
192

.  

Aby bylo možné se vyjadřovat zodpovědněji k počtu škol, které vzdělávají studenty 

v oborech E a C v rámci jednotlivých krajů, je potřebné vyjádřit poměr škol k počtu 

adolescentů ve věku 15 až 19 let na tisíc obyvatel. Data pro vyjádření poměru byla 

získána vlastním výpočtem z obou zdrojů, neboť relevantní údaje neposkytuje ani 

ministerstvo školství, ani Český statistický úřad.
193

 Následující přehled spíše 

vzbuzuje další otázky po faktorech, které mohou ovlivňovat velice nerovnoměrný 

poměr mezi školami a počtem adolescentů (popřípadě adolescentů s mentálním 

postižením). 

 

 

 

                                                           
192

 Zajímavostí jistě je, že tradiční tkalcovské obory nenalezneme ve větším počtu v původních 

lokalitách velkých textilních továren, obory ve vztahu k zemědělství jsou lokalizovány spíše 

v oblastech, kde převládalo zemědělství, ne však s převahou v oblastech, kde se pěstuje zelenina a 

ovoce. 
193

 Atlas školství: kam na školu. Střední školy, ref. 186. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek 

věku, ref. 191. 
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Tabulka 8: Poměr počtu škol s obory E a C na 1 000 obyvatel ve věku 15 až 19 let    

v krajích 

Kraj 
Poměr na 1000 

obyvatel 
Kraj 

Poměr na 1000 

obyvatel 

Praha 1,076 Liberecký 2,980 

Středočeský 2,018 Plzeňský 5,062 

Jihočeský 2,305 Ústecký 1,543 

Vysočina 2,140 Jihomoravský 3,073 

Pardubický 2,785 Moravskoslezský 2,703 

Královéhradecký 1,740 Olomoucký 1,064 

Karlovarský 0,925 Zlínský 2,512 

Zdroj: autorka s užitím jen základních dat 

 

Je možné dále uvažovat o některých faktorech, které mohou ovlivnit nerovnoměrný 

poměr škol k počtu adolescentů v krajích. 

Za faktory spojené s lokalitou školy lze považovat: 

 blízkost lokality, kde nabízí učební obory větší škola v sousedním kraji, 

popřípadě má škola již delší dobu zavedenou tradici oborů, 

 dobrá dopravní dostupnost školy s možností denního dojíždění na krátkou 

vzdálenost do vedlejšího kraje pro adolescenty z rodin i dětských domovů, 

 lokalita školy s dopravními uzly, 

 blízkost velkého města či naopak velké město s velice dobrou dostupností 

veřejné dopravy do okrajových či nejblíže přilehlých lokalit – obvykle města 

s integrovanými dopravními systémy. 

Faktory spojené s dětskými domovy a klienty: 

 dětské domovy, které jsou umístěny v obcích do 1000 obyvatel a s menší 

dopravní dostupností, vysílají své klienty často do internátů škol, což může 

přinášet jisté výhody vzhledem k provozu a ekonomice zařízení, 

 pobyt ve škole a na internátě je na jedné straně pro klienty příležitostí, jak 

zachovat kontakt s vrstevníky žijícími v rodině, „ulevit si“ od režimu a struktury 

dne v dětském domově, navázat kontakt i kamarádské vztahy,  

 internát školy může přinášet i jistá rizika, která vyplývají z pobytu v dalším typu 

uzavřeného prostředí s lidmi, kteří jsou po celý školní rok titíž (možný výskyt 
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šikanování či jiné varianty rizikového chování jako stereotypy komunikace, 

menší variabilita v nabídce volnočasových aktivit a další).  

Faktory spojené se samotnými školami: 

 relativně menší náklady na ubytování v internátu školy pro adolescenty 

z dětských domovů i rodin, 

 dosažitelnost či naopak nepřítomnost učitelů odborných předmětů v nejbližším 

okolí školy, jejich ochota se neustále vzdělávat dle měnících se nastavených 

normativů v sektoru školství, 

 náklady školy na vybavení odborných pracovišť pro odborný výcvik studentů – 

tento faktor patrně může intervenovat v souvislosti s počtem oborů, četností 

jejich zastoupení v nabídkách škol. Dle odhadů ředitelů je pořizovací cena 

základního vybavení pro cvičnou kuchyni 1 milion korun, základní vybavení 

truhlářské dílny pak miliony 2 až 3, 

 možnosti školy poskytnout odpovídající praxi nejen ve školním provozu, ale 

také v rámci aktivit ve firmách s odpovídajícím zaměřením. 

Další otázky mohou být položeny s ohledem na podobnost až shodu v názvech dvou 

a tříletých oborů s kódem E s obory tříletými s označením H. Z charakteristik 

kompetencí v jednotlivých typových pozicích v návaznosti na dosažené vzdělání 

vyplývají odlišnosti v požadavcích na zvládané pracovní oblasti. 

 

Tabulka 9: Kompetence v rámci soustavy pozic 

Úroveň pozice 
Charakteristiky jednotlivých úrovní – kompetence vzhledem 

k očekávaným pracovním výkonům 

1 

 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny a podobně  

 Vykonávat práce podle zadaných jednoduchých a neměnných 

postupů 

 Při aplikací daných postupů rozpoznávat vznik problémů 

2 

 Orientovat se v podkladech obsahujících zadání práce 

 Volit z různých možností pracovní prostředky, suroviny apod. 

pro použití v určitém postupu, metodě 

 Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) 

 Při aplikaci daných postupů a metod rozpoznávat vznik 

problémů 
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 Aplikovat dané postupy ve standardních podmínkách 

s minimem možných obměn 

3 

 Orientovat se v dokumentaci, normách a standardech běžně 

používaných v oboru 

 Volit z různých možností pracovní postupy, metody, 

prostředky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků        

na výsledek  

 Posuzovat kvalitu svých i souvisejících produktů (služeb)  

 Dbát na zabezpečování parametrů kvality, určovat příčiny 

nedostatků a volit způsoby jejich odstranění  

 Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik 

problémů, určovat příčiny a volit způsoby jejich vyřešení  

 Aplikovat zvolený postup v závislosti na různých podmínkách 

a požadavcích na výsledek, vč. zohlednění sociálního, 

ekonomického a ekologického hlediska Prezentovat výsledky 

práce a nabízené produkty a služby  

 Řídit menší kolektiv pracovníků vykonávajících jednoduché 

nebo pomocné činnosti  

Zdroj: Nová soustava oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, obory 

kategorie E. [online] Národní ústav odborného vzdělávání. [vid.2014-01-05]. Dostupné z: 

http://zpd.nuov.cz/Obory_E_3_vlna.htm. 

 

Ze stupně pozice se odvíjí odměňování pracovníků. Je také zřejmé, že ve stupni tři 

v tabulce jsou kompetence, které předpokládají výraznější rozvoj exekutivních 

funkcí – mimo jiné v oblasti rozhodování a myšlenkových operací, dále jistý stupeň 

samostatnosti. Oproti tomu ve stupni 1 a 2 lze očekávat spíše provádění dílčích nebo 

jednoduchých činností, bez častých změn postupů a s malým množstvím 

rozhodovacích procesů.   

V přehledu typových pozic není uváděna přibližná hladina odměňování či rozpětí 

mzdy. Lze ale důvodně předpokládat, že lidé na těchto pozicích budou odměňováni 

v porovnání s celorepublikovým průměrem výrazně méně (popřípadě minimální 

mzdou) a budou dle Jana Kellera
194

 součástí dolních vrstev společnosti, která má 

obtíže udržet si práci. Tito lidé bývají často zadlužení (mimo jiné proto,                   

že nedokážou „odolat“ nabídkám „potřebných“ věcí či služeb), jejich práce je nejistá      

a absentuje naděje, že by se situace mohla nějak zlepšit.  Dle J. Kellera obývají 

                                                           
194

 KELLER, Jan. Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. 2. vyd., dotisk 

2012. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. ISBN 978-80-7419-044-5. s. 190. 
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chátrající čtvrti a jejich přístup k bydlení závisí na sociálních dávkách. U klientů 

dětských domovů lze proto spíše očekávat po ukončení pobytu v domovech tendenci 

ke společnému bydlení s rodiči i ve věku vysoce překračujícím dvacet let. U klientů, 

kteří nemají rodinné zázemí, které by jim bylo nápomocno v překonání nelehkého 

období přechodu k dospělosti i přechodu k životu „mimo zdi“ zařízení, lze očekávat 

delší čas adaptace i obtíže (někdy i výrazné) v realizaci svého přináležení ke skupině 

či jednotlivci, lokalitě života i v nalezení svého místa v pracovní oblasti. 

Shrnutí 
 

Postoje společnosti k lidem s postižením či jinakosti těla vycházejí 

z fenomenologického pojetí zkušenosti života lidí „za zdmi“ v dílech autorů oborů 

sociologie a filosofie od padesátých a šedesátých let minulého století. Proměny 

postoje klinických oborů k lidem s mentálním postižením je možné vysledovat 

v proměnách pojetí „normy a normality“ i samotné definice postižení až do současné 

doby. 

Lidé s mentálním postižením procházejí etapou dospívání stejně, jako adolescenti 

bez postižení.  V charakteristikách těchto lidí jsou některé zvláštnosti, které mohou 

způsobovat těžkosti v přechodu k dospělosti. 

Pedagogické snahy zaměřené na lidi s postižením lze vysledovat v historii 

pedagogických koncepcí a v dílech autorů z řad pedagogů a lékařů od poslední 

třetiny devatenáctého století. Ve vývoji pedagogických aktivit ve vztahu k lidem s 

postižením existuje několik periodizací dle kritéria postoje společnosti. Jednou 

z možností, jak by bylo možné pojmout periodizaci, je kritérium typu aktivit, které ze 

strany pedagogů a později oborů samotných byly směrovány k lidem s postižením. 

Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech se na budoucí profesní 

role v dospělosti připravují ve tříletých, dvouletých a jednoročních učebních oborech 

(označovaných jako typ E a C). Analýza dostupných dat ukazuje sice na širší 

spektrum možností v nabídkách škol, ale také na nerovnoměrné rozložení škol, na 
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fenomény, které se podílejí na rozhodování ve volbě budoucího povolání i na 

sociální důsledky po ukončení studia.  
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3 VÝZKUMNÁ SONDA 

 

 

V odborné literatuře je možné nalézt poznatky o tom, jaké zvláštnosti se u lidí 

s mentálním postižením vyskytují v oblasti komunikace, posuzování sebe, v oblasti 

kognitivních funkcí, jaké testové metody je možné využít při zkoumání výkonů       

či potenciálních možností dalšího případného rozvoje a o dalších oblastech.  

Velká pozornost je věnována specifickým potřebám dětí v rámci vzdělávání, 

z odborné literatury a výzkumů lze čerpat mnohé poznatky o metodách, kterými je 

vhodné děti a dospívající vzdělávat, jaké systémy komunikace užívat s ohledem      

na míru, typ a hloubku postižení.  

Dalšími oblastmi, na které je směřována pozornost mnoha výzkumů, je transformace 

sociálních služeb a integrace lidí s mentálním postižením do běžného života 

v přirozeném prostředí, transformace institucionální výchovy, výskyt rizikového       

a asociálního chování osob, které vyrůstaly v systému institucionální výchovy, vývoj 

počtu zařízení ústavní péče a kvalita poskytovaných služeb, na druhé straně 

programy přípravy na samostatný život dospívajících v domovech. Pokud jsou 

dospívající s lehkým stupněm mentálního postižení součástí skupin v zařízeních 

institucionální výchovy, pak se stávají součástí výzkumů jen s ohledem na jejich 

možný výskyt při popisu výzkumných souborů, nebo jsou tito lidé součástí 

oficiálních statistik v databázích ministerstev školství, zdravotnictví či práce             

a sociálních věcí.  

Výzkumy, které by se zaměřovaly specificky na tyto dospívající v dětských 

domovech a jejich směřování k dospělosti, jsou na našem území výjimkou. V tomto 

směru lze tedy hovořit o jisté nerovnoměrnosti.  

V souvislosti se snahou po integraci dospívajících s mentálním postižením  v lehkém 

stupni v období adolescence a počínající dospělosti je potřebné uvažovat o  nutnosti 

podpory těchto lidí a podmínkách pro přípravu na samostatný život ještě v průběhu 
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jejich života v domovech a následně po odchodu z instituce. Porozumění a vhled      

do situace těchto lidí, pohled na potřebu podpory ze strany dospívajících, na obtíže 

ve vztazích s vrstevníky a rodinou, na představy o dospělosti, práci a rodině, na to, 

jak dospívající s mentálním postižením a hraničním stavem vnímají prostředí            

a výchovné snahy v dětských domovech, by mohlo být přínosné nejen pro 

vychovatele v zařízení ale také pro sociální pracovníky a další profese, se kterými se 

dospívající po opuštění zařízení budou setkávat.  

 

 

3.1 Cíle terénní výzkumné sondy 

 

Zpracovávané téma je velice širokou oblastí, která se dotýká oborů psychologie, 

speciální pedagogiky, pedagogiky, filosofie. Není téměř možné, aby jedna osoba 

v roli výzkumníka dokázala obsáhnout všechny aspekty, které by se dotýkaly všech 

oblastí života adolescentů v domovech. Proto jsou k hlavnímu cíli práce stanoveny 

dílčí výzkumné cíle pro empirickou část práce a z nich vycházející výzkumné otázky. 

Základní cíl celé práce je formulován v úvodu práce takto:  

Cílem práce je zjistit, popsat, analyzovat a porozumět tomu, co naplňuje každodenní 

život dospívajících s mentálním postižením a hraničním stavem, co prožívají, s čím 

se setkávají a co si představují v souvislosti s vlastní  budoucností v kontextu života 

v dětských domovech a dětských domovech se školou. 

Empirická část práce má v návaznosti na zvolený cíl stanoveny dílčí cíle, a to zjistit, 

analyzovat a porozumět: 

1. vytvářené představě adolescentů s lehkým mentálním postižením a hraničním 

potenciálem o dospělosti, budoucím povolání a rodině, 

2. vnímané potřebě opory v některých důležitých oblastech či vnímané 

samostatnosti,  

3. shodě či rozporu v subjektivně vnímané autonomii a tomu, jak jednotlivé oblasti 

spatřují „tety a strýcové“ v dětských domovech, 
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4. opoře v rodině či ve vztahu s jinými osobami pro život po odchodu ze zařízení i 

během pobytu v dětském domově, 

5. možnostem při volbě studijních oborů v přípravě na budoucí povolání.  

 

 

3.2 Výzkumné otázky 

 

Pro naplnění stanovených dílčích výzkumných cílů je nezbytné zúžit cíle na reálně 

zkoumatelné oblasti, které by zachycovaly obsahy stanovených cílů. Zúžení je 

možné formulací výzkumných otázek ve vztahu k cílové skupině respondentů        

(A. L. Strauss, J. Corbinová
195

), kterými jsou adolescenti s mentálním postižením     

a hraničním stavem v dětských domovech a dětských domovech se školou:   

1. Jak adolescenti vymezují dospělost? 

2. Jaké znaky si uvědomují s odstupem času ve vztahu ke svému období puberty? 

3. V jakých souvislostech si uvědomují své odlišnosti či zvláštnosti? 

4. Jak si představují svoji práci či povolání v budoucnosti? 

5. Jaké mají zkušenosti v pracovní oblasti? 

6. Jaké obavy či naopak jistoty prožívají ve vztahu k budoucnosti? 

7. Jak si představují a s kým spojují své představy o bydlení? 

8. Jaké vztahy mají navázány v domovech? 

9. Jak si vybírají obor pro profesní přípravu? 

10. Jaké mají zájmy a radosti? 

11. V jakých souvislostech hovoří o vztazích k vychovatelům a o jejich výchovných 

postupech?  

12. V jakých oblastech se mohou samostatně rozhodovat? 

13. Jaké cíle si stanovují pro horizont jednoho roku?  

14. Jaké kroky chtějí realizovat k naplnění svých cílů? 

                                                           
195

 STRAUSS, Anselm, L.,CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky 

metody zakotvené teorie. Z anglického originálu Basics of qualitative research přeložil Ježek 

Stanislav. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-858-3460-X. 
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Výzkumné otázky jsou stanoveny na základě teoretických poznatků o adolescenci, 

adolescentech s mentálním postižením, o adolescentech v prostředí obou typů 

zařízení. Dalším zdrojem poznatků, ze kterého vycházejí otázky, je empirický 

výzkum M. Lečbycha
196

 zaměřený na adolescenty a mladé dospělé s mentálním 

postižením z rodin. 

   

 

3.3 Výzkumné hypotézy 

 

V současné době není u nás publikován výzkum, který by se zabýval skupinou 

adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech obou typů. Není možné 

dost dobře postulovat hypotézy o oblasti, která dosud nebyla otevřena. Formulace 

hypotéz vychází z poznatků o adolescentech, kteří patří do intaktní majoritní 

společnosti a z poznatků našich a zahraničních autorů ze zkoumání vzorků osob 

s mentálním postižením.  

 H1: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově mají 

poznatky o obsahu dospělé role, absentují praktické dovednosti a zkušenost. 

 H2: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově jsou spíše 

závislí než nezávislí na důležitých dospělých. 

 H3: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově orientují 

volbu oboru studia dle lokální nabídky. 

 

 

3.4 Design výzkumu  

 

V přípravě terénního šetření je potřebné uvažovat o možnostech, jak realizovat 

terénní výzkumnou sondu, ve které by byli dospívající s mentálním postižením 

aktivními účastníky a jak by bylo možné uzpůsobit postupy tak, aby tito lidé mohli 

být kompetentní ve výpovědi o svém životě. Možností, jak realizovat záměry, je 

                                                           
196

 LEČBYCH, ref. 152. 
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kvalitativně pojatá terénní výzkumná sonda
197

. Pod pojmem design výzkumu je 

v práci rozuměn technický plán, který je „ušit na míru“ terénní výzkumné sondy. 

V úvahách o možnostech užití metod a postupů je důležité zvážit některé obtíže,       

se kterými se výzkumnice může setkat při realizaci práce v terénu.  

 Mentální postižení samotné je charakteristické velice širokou škálou projevů       

i specifických znaků a lidé s mentálním postižením jsou v tomto ohledu jedinci 

se širokou variabilitou individuálních rozdílů či odlišností. Výběr metod, které 

by bylo možné použít, je proto komplikovaný, 

 Počet lidí s mentálním postižením v jednotlivých zařízeních je vzhledem k jejich 

malému zastoupení v dětských domovech skutečností, která bude dále 

komplikovat výběr metod a organizaci terénního šetření, 

 Obtíže v oblasti sebeposouzení, komunikační bariéry související s řečí lidí 

s mentálním postižením a jejich velice snadná ovlivnitelnost znamenají nejen 

obtíže ve sběru dat, ale také problémy s validitou a reliabilitou samotného 

šetření. Každý vyřčený výrok respondentů bude znamenat minulost, která 

ovlivňuje přítomnost i nadcházející budoucnost, ale vždy bude subjektivním 

pohledem a významem, který bude obtížně opakovatelný a zobecnitelný,  

 Prostředí dětských domovů je velice specifickým prostředím, které není vždy 

nakloněno pohledům výzkumníků, kteří se chtějí zabývat zkoumáním lidí uvnitř 

organizace. Po řadě výzkumů, které se zabývaly deprivací a výskytem 

kriminality jako důsledkem dlouhodobého pobytu v instituci, po období 

výrazných změn v zařízeních samotných, které byly navíc provázeny ne vždy 

lichotivým pohledem medií i některých expertů v posledních letech, je obranná 

reakce domovů pochopitelná. Změny, které probíhaly a probíhají dosud 

v domovech, mají několik etap a každý domov se nachází v jiném bodě proměn, 

včetně obměn personálních a prostorových. Je velice obtížné hodnotit nějakým 

způsobem a porovnávat zařízení jako celek i mezi sebou navzájem.    

                                                           
197

 Vzhledem k počtu klientů a zařízení, která umožnila terénní sondu, není užíván pojem výzkum, ale 

terénní výzkumná sonda. 
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 Ochota zařízení participovat na výzkumu bude dále omezovat možnost výběru 

zařízení, možnost opakovaných vstupů do zařízení, popřípadě možnost pohybu 

výzkumníka po zařízení.  

 Využívání programů, které jsou nabízeny ze strany externích organizací              

se zaměřením na rozvoj schopností důležitých v dospělosti, se v dětských 

domovech v rámci jednotlivých regionů může výrazně lišit a ovlivňovat stav 

přípravy adolescentů na život v dospělosti. 

Po zvážení všech faktorů se jako nejvhodnější jeví užití postupů zakotvené teorie.  

 

 

3.5 Výzkumný vzorek 

 

Při úvahách o počtu respondentů v kvalitativním terénním šetření je v tomto případě 

potřebné uvážit, jak velký vzorek osob bude možné dosáhnout. Dospívající 

s mentálním postižením tvoří pouze část z celkového počtu klientů zařízení a není 

možné očekávat, že jejich počet v zařízeních bude rovnoměrný. I při rovnoměrném 

rozložení jejich počtu by mohli být v jednom domově průměrně 1 až 2 lidé. Údaje     

o počtu klientů s mentálním postižením v jednotlivých zařízeních nejsou 

v databázích uváděny. Dále je potřebné zvážit, že údaj o mentálním postižením je tím 

typem informace o zdravotním stavu, která podléhá
198

 legislativním ustanovením        

o ochraně osobních údajů.            

Je velice potřebné s ohledem na budoucí respondenty a obranu zařízení                

před ohrožujícím typem dotazů nejprve získat důvěru vedení zařízení a následně 

zužovat kritéria výběru zařízení a respondentů v nich. Z tohoto důvodu je zvolen 

jako možný způsob výběru respondentů postup, kdy je nejprve telefonicky osloveno 

vedení zařízení s dotazem, zda bude možné provézt v zařízení terénní šetření, v rámci 

kterého budou anonymizováni všichni zúčastnění respondenti. Pokud je vysloven 

                                                           
198

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

osobních údajů). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. Dostupné z 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx. 
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souhlas, pak se dotázat, zda jsou v zařízení klienti, kteří se aktuálně vzdělávají 

v učebních oborech typu E a C. V případě, že i tento údaj je potvrzen, je nezbytné 

dohodnout osobní setkání s vedením zařízení, v rámci kterého je představen rámcově 

cíl šetření a úplně nakonec zúžit výběr respondentů dle kritéria postižení.                

Při zjišťování tohoto kritéria není možné nahlížet do dokumentací, které obsahují 

osobní údaje. Výběr respondentů pro terénní šetření je z tohoto důvodu ponechán     

na vedení zařízení. Tento postup bude vyžadovat dostatek času a lze očekávat,         

že i při takto realizované strategii bude ochota zařízení participovat na terénním 

šetření patrně malá. Jedním ze zvažovaných postupů výběru je postup „snow ball“. 

Ve stadiu příprav výběru vzorku jako faktor, který pomohl nastartovat výběr prvního 

zařízení, zasáhla náhoda. Autorka práce byla oslovena vedením dětského domova 

s žádostí o odbornou konzultaci (duben 2013). Jakmile byla ukončena vyžádaná 

konzultační činnost, byla dohodnuta spolupráce klientů zařízení na terénní sondě      

a bylo možné provést ověření metod v pilotní sondě a následném šetření. Dalším 

výsledkem bylo doporučení druhého zařízení, které by mohlo být do šetření 

zapojeno. Oslovení druhého zařízení probíhalo dle schématu strategie. 

 

Obrázek 4: Schéma strategie výběru zařízení 

 

Zdroj: autorka práce 

 

Při oslovování vedení dalších zařízení, které probíhalo paralelně s jednáním            

ve druhém zařízení, se jako oprávněné ukázalo očekávání malé ochoty zařízení 
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participovat na terénní sondě. Bylo osloveno celkem 19 zařízení. V 10 z nich byla 

spolupráce odmítnuta a uváděnými důvody odmítnutí byly: 

 v zařízení již probíhá jiné šetření – 2 zařízení, která odmítla hned v průběhu 

úvodního telefonického hovoru, 

 v domově nejsou klienti, kteří se vzdělávají v učebním oboru typu E nebo C      

(3 zařízení), 

 vedení nechce participovat na žádném šetření, má nepříjemné zkušenosti           

(5 zařízení). 

V dalších 3 zařízeních byla odmítnuta spolupráce až ve fázi osobního jednání se 

zdůvodněním, že v domově nejsou klienti s mentálním postižením („máme zde jen 

zdravé děti“). 

I přes odmítavé odpovědi v telefonickém kontaktu u velké části oslovených zařízení 

se podařilo pro účast na terénním šetření získat další 2 zařízení i s následnými 

dalšími kontakty. Výběr zařízení pro terénní sondu je spíše závislý na doporučení   

pro kontakt a lze předpokládat, že se vedoucí pracovníci osobně znají. V některých 

domovech je zřejmé, že odmítnutí spíše odráží obranu a obavy vedení zařízení.      

Pro terénní výzkumnou sondu je v konečné fázi výběru 6 domovů obojího typu         

a v nich 16 respondentů s mentálním postižením a 2 klienti s hraničním stavem, který 

je popisným způsobem stanoven jako stav mentální kapacity v dolní hranici 

subnormy.
199

 

 

Tabulka 10: Rozložení domovů v terénní sondě dle krajů a počtu respondentů 

Kraj Typ zařízení Počet respondentů 

Kraj Vysočina (3 domovy) Dětský domov 9 

Jihočeský kraj Dětský domov se školou 3 

Středočeský kraj Dětský domov se školou 3 

Praha Dětský domov 3 

Zdroj: autorka práce 

  

                                                           
199

 Jako subnorma bývá označován stav, kdy naměřená hladiny IQ nepřesahuje 85 bodů, za spodní 

hranici je pak považováno obvykle rozpětí 70 – 75 IQ. 
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V případě tohoto typu výběru nelze hovořit o poměrném zastoupení zařízení v rámci 

celého území státu. Složení vzorku v terénní výzkumné sondě je uvedeno v tabulce, 

jména klientů jsou nahrazena z důvodu anonymity kódem z individuálního 

rozhovoru.   

 

Tabulka 11: Složení vzorku klientů 

Respondent Věk Délka pobytu v 

zařízení 
Pohlaví Důvod umístění 

R1 18 let 13 let žena Sociální  

R2 17 let 12,5 roku žena Sociální (odložené dítě) 

R3 17 let 3 roky muž Záškoláctví, krádeže 

R4 17 let 13 let žena Selhání rodiny + sociální 

R5 18 let 13 let muž Selhání rodiny (rozvod, rozpad) 

R6 17 let 5 let žena Poruchy chování, krádeže 

R7 17 let 14 let žena Sociální důvody 

R8 18 let 6 let muž Rodiče vězněni 

R9 18 let 15 let žena Matka alkohol, nyní sirotek 

R10 15 let 9 let muž Závažné poruchy chování 

R11 15 let 1,75 roku muž Selhání péče při závažné poruše 

R12 15 let 7 měsíců žena Týrání, sebedestruktivní chování 

R13 17 let 6 měsíců muž Alkohol, krádeže + sociální 

R14 17 let 1 rok žena Závažná nemoc matky 

R15 16 let 1,6 roku žena Závislost alkohol + pervitin 

R16 17 let 11 let muž Rodiče bez přístřeší 

R17 18 let 8 let muž Poruchy chování, sirotek 

R18 20 let 11 let žena Rodiče bez přístřeší 

Zdroj: autorka práce 

 

Protože vedení zařízení vybíralo pro sondu respondenty dle stanovených kritérií, je 

možné označit postup jako kriteriální vzorkování.  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že někteří klienti již nabyli zletilosti, jejich pobyt 

v zařízení ústavní výchovy je na základě jejich žádosti. Dále je patrné, že ti 

respondenti, kteří jsou umístěni po mnoho let, měli možnost několik prvních let 

prožít v rodině a je s opatrností možné předpokládat, že nebyli vystaveni 
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nejzávažnějším důsledkům deprivace jako důsledku absence základní vztahové 

vazby. Nejdelší doba pobytu se vyskytuje u klientky, která je osiřelá a u klientky, kde 

se rodina po mnoho let sociálně nestabilizovala. Je také zřejmé, že nejkratší doby 

pobytu se pohybují v řádu několika měsíců až do 2 let a důvodem umístění jsou jevy, 

které přímo ohrožují zdraví či život klientů. Sociální důvody umístění ve smyslu 

nedostatku materiálních zdrojů (chudoba a kvalita bydlení) jako důvod umístění jsou 

patrné pouze u 3 klientů, u 1 v kombinaci s výskytem závislosti. Podíl sociálních 

důvodů není ve vzorku osob převažujícím pro umístění do institucionální výchovy     

a byl uplatněn v době, kdy klienti byli do zařízení umístěni. Naopak důvody 

umístění, které souvisí s rozvodem rodičů a rozpadem rodiny, se selháváním funkcí 

rodiny a s významnějšími variantami poruch chování samotných klientů tvoří 

nejpočetnější skupinu důvodů. Pouze v jednom případě je důvodem umístění závažné 

onemocnění pečující matky. Ukazuje se tedy, že důvody rizikového chování 

dospívajících uváděné S. Hallem
200

 a T. Moffitem
201

 jako nepřiměřený vývoj 

v dětství, rodičovská rozvodovost a rodiče, kteří jsou samoživiteli, mají nadčasovou 

platnost. Nadčasovost se ukazuje ve vzorku dospívajících z domovů i v porovnání    

se zjištěními S. Halla
202

 v souvislosti s výskytem rizikového chování v dospívání      

u těch klientů, kteří jsou v zařízení více než 2 roky a u kterých se objevily závažnější 

rizikové vzorce již před umístěním. U jednoho klienta byl důvodem umístění trest 

odnětí svobody u rodičů, matka byla propuštěna z věznice krátce před výzkumem. 

V tomto případě mohl být vzorec chování rodičů pokládán za normu. 

Terénní výzkumná sonda byla realizována v dětských domovech a domovech          

se školou postupně, od dubna do konce června 2013 a ve druhé fázi v měsících září   

a říjnu 2013.  

 

 

 

 

                                                           
200

 HALL, ref. 1. 
201

 MOFFIT, ref. 30. 
202

 HALL, ref. 1. 
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3.6 Metody terénní výzkumné sondy 

 

V rámci terénní výzkumné sondy je záměrem výzkumnice získat data a zakotvit je 

z co největšího množství zdrojů. V rámci pilotní studie je potřebné ověřit, zda 

uvažované metody budou vhodné pro vybraný vzorek respondentů. Uvažován je 

narativní rozhovor. V průběhu ověřování metody se ukazuje, že klienti ve vzorku 

mají jen velice fragmentované vzpomínky na dobu příchodu do zařízení i na období 

před příchodem i po něm, proto je od postupu upuštěno a pozornost je zaměřena     

na ověření, zda pro sběr dat bude možné užít jiné typy rozhovoru. Další směřování 

v pilotní studii je orientováno na porozumění kladeným otázkám v rozhovorech         

M. Lečbycha
203

. Zde se ukazuje, že všechny ověřované položky jsou klienty 

rozuměny, bude potřebné je variovat pro konkrétní skupiny respondentů s ohledem 

na pobyt v institucionální výchově. Klienti mohou mít individuální zvláštnosti, které 

je nezbytné v rozhovoru respektovat. 

Další metodou, která je zvažována, je grafická metoda životní křivky se záznamem 

důležitých pocitů a událostí. I zde se ukazuje v pilotní studii, že nebude možné 

v zamýšlené podobě metodu využít a je nezbytné ji modifikovat. Z průběhu 

ověřování v pilotní studii je zřejmé, že sběr dat bude možné realizovat ze čtyř zdrojů. 

Jsou jimi:  

 skupinové semistrukturované moderované interview, 

 individuální semistrukturované rozhovory, 

 upravené škály na měření míry podpory vypracované klíčovými vychovateli, 

 metoda grafického záznamu linie času pro horizont jednoho roku a cíle, které 

respondenti budou pro interval roku do časové linie vpisovat.  

Záznamy do škály a grafický záznam linie času jsou pokládány za metody ze skupiny 

textových dokumentů (J. Hendl
204

, M. Miovský
205

).    

                                                           
203

 LEČBYCH, ref. 152. 
204

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie metody a aplikace. 2, aktual. vyd. Praha: Portál, 

2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 
205

 MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada 

Publishing, 2006. ISBN 80-247-1362-4. 
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3.6.1 Semistrukturované moderované interview 

 

V průběhu semistrukturovaných moderovaných skupinových interview                    

se výzkumnice překrývá ve vztahu s respondenty.
206

 To znamená, že výzkumnice má 

vytvořen teoretický rámec a respondenti mají své možnosti. To ale v žádném případě 

neznamená, že výzkumnice by měla předem vytvořenu svoji teorii o výsledcích        

a o vlastních znalostech ve vztahu k respondentům s postižením. Rozhovory            

ve výzkumné sondě jsou realizovány ve dvou formách a s respektem k pravidlům    

či zásadám vedení interview, o kterých hovoří mnozí autoři (M. Miovský
207

,            

R. Švaříček a K. Šeďová
208

, J. Hendl
209

, A. L. Strauss a J. Corbinová
210

). Záznamy 

z rozhovorů jsou pořizovány na diktafon. 

Ze statistických údajů, které jsou k dispozici před zahájením výzkumné sondy je 

zřejmé, že rozložení klientů s mentálním postižením či hraničním stavem v dětských 

domovech a domovech se školou nebude rovnoměrné. Je tak vyloučena možnost 

realizovat postup ohniskových skupin, pro který je nezbytné, aby byla do šetření 

zahrnuta skupinová dynamika a počet osob byl alespoň šest (M. Miovský
211

,             

J. Hendl
212

, R. Švaříček, K. Šeďová a kol.
213

). Dalším důvodem vystupujícím proti 

realizaci ohniskové skupiny jsou charakteristiky komunikačních kompetencí klientů 

a potřeba výzkumníka prolomit komunikační bariéru. Tím, že se respondenti budou 

znát, mohou navazovat v hovoru jeden na druhého v prostředí, ve kterém se denně 

pohybují, budou tedy „v domovském terénu“. Není možné, aby byli respondenti     

pro ohniskovou skupinu sdruženi z dalšího zařízení. Jedním z poznatků pilotní 

sondy, v rámci které byly ověřovány užité metody, je zjištění, že klienti nejsou vždy 

a všichni přítomni v zařízení v pracovních dnech, pobývají na internátech v místě 

vzdělávání. I tato skutečnost vylučovala možnost užití ohniskové skupiny. Z těchto 

                                                           
206

 HENDL, ref. 204, s.166.  
207

 MIOVSKÝ, ref. 205. 
208

 ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára, et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: 

pravidla hry. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. 
209

 HENDL, ref. 204.  
210

 STRAUSS, CORBIN, ref. 195. 
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 MIOVSKÝ, ref. 205. 
212

 HENDL, ref. 204. 
213

 ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ, et al., ref. 208. 
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důvodů je zvolena možnost skupinového moderovaného interview, ač počet klientů 

v zařízení není větší, než tři (M. Miovský
214

).  

Skupinový moderovaný rozhovor dává možnost snížení prožívané významné míry 

tenze v rozhovoru s moderátorem a řídit komunikaci v souvislostmi s kladenými 

otázkami. Pro realizaci rozhovorů s klienty je zacvičena druhá moderátorka, která je 

ve věku blízkém věku respondentů a která může vzbuzovat větší pocit blízkosti          

a porozumění a tlumit efekt významného věkového rozdílu mezi výzkumnicí             

a klienty ve věku adolescence. Dalším důvodem je možnost, že méně aktivní            

či ostýchaví klienti mohou být „zastíněni“ v komunikaci svými více se prosazujícími 

kolegy, moderátor může tomuto efektu předejít. Další výhodou účasti druhé 

moderátorky je také možnost navázání rozhovoru v situaci, kdy rozhovor „uvízne“ 

na mrtvém bodě. Je potřebné eliminovat možnost selhání záznamové techniky, druhý 

moderátor může průběžně kontrolovat zaznamenávání hovoru a včas předejít 

potížím, které jsou spojené s technikou. Aktivní účast druhé moderátorky v souhrnu 

může mít více pozitivních stránek, než přítomnost jedné osoby výzkumnice.  

Skupinové interview bylo potřebné v jednom případě domova uskutečnit ve všední 

den v lokalitě, která byla vzdálena působišti druhé moderátorky. Ta se proto 

z pracovních důvodů skupinového interview neúčastnila. V tomto případě se plně 

projevila důležitost její přítomnosti, protože v průběhu pořizování audiozáznamu 

právě tohoto rozhovoru selhalo záznamové zařízení a část dat byla ztracena i přes 

kontrolu zařízení před zahájením činnosti.   

Pro skupinové interview je možné zvolit ty typy otázek, které neobsahují možnost 

zacílení na osobně citlivé stránky života. Výsledkem může být prolomení 

komunikační bariéry. Protokol otázek pro skupinové interview vychází z otázek    

pro rozhovory M. Lečbycha
215

, je obohacen o další otázky a je uveden v příloze číslo 

dvě. Osou skupinových rozhovorů jsou oblasti dospívání a puberta, sociální 

srovnávání, představy a zkušenosti klientů s prácí, představy o budoucnosti, bydlení 

a oblast studia. Zaměření rozhovorů je spojené s důležitými oblastmi v životě klientů 

                                                           
214

 MIOVSKÝ, ref. 205. 
215

 LEČBYCH, ref. 152. 
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v etapě adolescence. Jednotlivé bloky otázek je možné klást v pozměněném pořadí 

tak, jak bude situace v rozhovoru otevření oblasti nakloněna a doplnit dle vývoje 

rozhovoru dalšími tazatelskými otázkami. 

Z vyjednávání o možnosti realizovat výzkumnou sondu vyplynulo, že v jednom       

ze šesti zařízení nebude možné uskutečnit skupinové interview. Důvodem je 

skutečnost, že klienti nejsou v zařízení ve stejný čas a navíc nebude možnost 

realizovat skupinový rozhovor o víkendu, protože klienti mají na víkendy 

naplánována sportovní utkání, rekreační pobyty mimo zařízení a víkendové pobyty 

v rodině. Obsah rozhovorů je nezbytné v případě klientů tohoto zařízení soustředit    

do individuální formy. Z těchto důvodů jsou realizovány rozhovory a pořízeny 

záznamy z 5 skupinových interview. Délka rozhovorů se pohybovala okolo 30 minut.  

Doslovná transkripce je vzhledem k rozsahu uvedena v elektronické verzi – příloha 

číslo 4. Skupinové rozhovory jsou označeny z důvodu anonymity zařízení                 

a respondentů pod kódovým označením SR1 až SR5. 

 

3.6.2 Individuální semistrukturované rozhovory 

 

Individuální rozhovory jsou vedeny následně s jednotlivými respondenty terénní 

sondy v odděleném prostředí, kde nedochází k narušení pocitu intimity sdělení 

přítomností či jen pohybem dalších osob, nejčastěji přímo v pokoji klienta. Zaměření 

bloků otázek sleduje oblasti dosavadního běhu života s uplatněním prvků 

biografického vyprávění. Tato část rozhovorů není zaměřena na autobiografii, ale    

na reminiscenci ze života před příchodem do zařízení či jeho počátků tak, aby bylo 

z vyprávění patrné, jaké prožitky a události se vázaly k příchodu a prvním měsícům 

pobytu. Mnohé události v dětství mohou být překryty či zapomenuty. Dalšími 

obsahovými tématy jsou oblasti výchovných metod v zařízení, partnerské vztahy      

a vztahy s rodinou a další intimnější oblasti. Výzkumnice podřídila znění otázek       

a komunikaci s klienty jejich jazykovým možnostem a běžnému vyjadřování. 

Protokol otázek pro individuální rozhovory je uložen v příloze číslo 2. I v tomto 

případě je důležité, aby pořadí kladených otázek sledovalo vývoj interview.  
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Po celou dobu rozhovorů je respektován denní program klientů tak, aby nedošlo 

k jeho závažnému narušení či zamezení činností, které jsou pro klienty domovů 

důležité (možnost hodnocení aktivit) nebo jsou jejich zájmovými aktivitami. 

Zamezení zájmové aktivity z důvodu uskutečnění rozhovoru ve výzkumu může 

znamenat omezení výpovědní hodnoty odpovědí, nebo zablokování komunikace 

s výzkumníkem, případně zkreslení obsahu odpovědi (klient může podat odpovědi   

ve stylu „ať už to ukončím, baví mě něco jiného“). Celkově je uskutečněno             

18 individuálních rozhovorů (protokol otázek – příloha č. 2). Transkripce rozhovorů 

je uvedena v elektronické příloze číslo 4 z důvodu značného rozsahu textu, 

respondenti jsou uváděni z důvodu anonymity pod kódovými označeními R1 až R18. 

Délka individuálních rozhovorů se pohybovala mezi 20 až 37 minutami a byla 

ovlivňována spíše komunikačními možnostmi klientů a jejich vyladěním či jinými 

osobnostními zvláštnostmi, nesouvisela se zařízením, denní dobou ani s tím, zda byl 

rozhovor realizován v průběhu podvečera v pracovní den, nebo během dne v neděli.  

 

3.6.3 Škála na měření míry podpory 

 

Americká asociace pro intelektové a vývojové postižení (dále jen AAIDD)
216

 uvádí 

na svých stránkách nejen definici mentálního postižení, ale také škálu pro měření 

míry podpory. Škála vychází z ekologického pojetí postižení, ve kterém není důležitá 

limitace výší naměřeného intelektového kvocientu, ale možnost interakce člověka 

s mentálním postižením a jeho prostředí. Klasifikace dle tohoto modelu je zaměřena 

na potřebnou míru podpory v prostředí, ve kterém člověk s postižením běžně žije. Je 

tedy zaměřena na skutečné fungování člověka. AAIDD vydala již v roce 2004 škálu, 

která zjišťuje podporu v 6 následujících oblastech: 

 život v domácnosti, 

 život v komunitě, 

 učení, 

 zaměstnání, 
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 zdraví a bezpečí, 

 sociální aktivity. 

Experimentální překlad škály uvádí Martin Lečbych.
217

 Tento nástroj umožňuje 

získat potřebné informace o jednotlivých oblastech podpory. V případě terénní praxe 

v domovech může být užití škály přínosné při úvahách o zaměření individuálních 

cílů ve výchovné praxi dětských domovů a dětských domovů se školou. Škála může 

být nejen diagnostickým instrumentem, ale také výzkumným postupem v případě,    

že je uvažovaným záměrem zjistit a analyzovat diskrepanci mezi prožívanou 

autonomií, dosaženými dovednostmi adolescenta a realitou života klienta uvnitř           

i mimo zařízení. Podpora, kterou poskytují vychovatelé („tety a strýcové“) 

dospívajícímu, může být také vhodnou zpětnou vazbou při stanovování požadavků 

ve směru ke klientům. Její užití Americkou asociací se vztahuje na sociální terénní 

praxi u populace osob s různým stupněm mentálního postižení a na jejím základě     

se spolu s dalšími postupy stanovuje vhodné umístění klienta do komunity a skupiny 

v komunitě. Poskytovaná podpora je uváděna v následujících stupních: 

0. žádná podpora, 

1. dohled (monitoring), 

2. pobízení slovy a gesty (verbal/gestural prompting), 

3. částečná fyzická asistence (partial physical assistance), 

4. úplná fyzická asistence (fully physical assistance). 

Pro výzkumné záměry je potřebné škálu upravit na prostředí dětských domovů          

a domovů se školou a na možnosti aktivit adolescentů v nich. Proto jsou položky 

škály s ohledem na aktivity a možnosti klientů v domovech adaptovány                     

a vyhodnocovány následujícím způsobem.  

 Téměř žádná podpora (obsahuje původní stupeň 0 a 1) nyní zahrnuje také 

dohled. Tento stupeň se běžně vyskytuje u adolescentů bez postižení v  domácím 

prostředí, kdy rodiče jen občas dohlédnou na chování a návyky svých potomků   

a všechny oblasti dozrávají v běžném vývoji. 
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  Lehká podpora (původní stupeň 2 a 3) obsahuje instruktáž a částečnou pomoc. 

Tento stupeň znamená, že dospívající bude potřebovat slovní instrukci nebo 

opakovanou ukázku činnosti, případně drobnou dopomoc. Potřebný vzorec není 

zcela stabilizovaný. Zde je potřebné zvážit čas, po který bude potřebná podpora 

nezbytná a při jejím poskytování bude vhodné využít patřičné odborné metody. 

 Naprostá podpora (původní stupeň 5) znamená podporu sestávající v pomoci. 

Adolescent je na ní závislý a nejsou vytvořeny patřičné vzorce. Zde bude 

potřebné uvažovat i o dlouhodobém trvání podpory a užití nejen speciálně 

pedagogických metod. Potřebné vzorce zvládání praktických dovedností mohou 

být ve vývoji pouze naznačeny. 

Původní oblasti škály byly adaptovány a sledovanými oblastmi jsou sebeobsluha, 

pracovní aktivity (ve vztahu k činnostem, které jsou v domově běžné), život 

v domově (oproti původnímu životu v širší komunitě), sociální aktivity v souvislosti 

se skupinou (rodinou) v domově, oblast zdraví a bezpečnosti, oblast hájení sebe        

a ponechána byla oblast podpory možných specifických aktivit. 

Jednotlivé bloky, ve kterých je podpora sledována, nebudou v žádném případě 

vyhodnocovány kvantitativním způsobem. Naopak škála bude jako jeden z možných 

dokumentů analyzována a položky v ní porovnávány s výpověďmi klientů 

v rozhovorech. O vyplnění potřebných údajů budou žádány „tety a strýcové“, kteří 

s klienty pracují a jsou s nimi v kontaktu každý den. Z tohoto pohledu jsou těmi 

osobami, které mají nejvíce informací ve sledovaných oblastech. Oproti původnímu 

experimentálnímu překladu M. Lečbycha jsou ze záhlaví škály vyjmuty také všechny 

identifikační údaje o klientovi. Pro identifikaci škály a možnost ji analyzovat zůstalo 

pouze křestní jméno posuzovaného adolescenta, které je v textu práce nahrazeno 

znakem R, číselným indexem a věkem klienta.  

Upravená experimentální škála je umístěna v příloze číslo 1 v přílohové části práce. 
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3.6.4 Metoda časové křivky  

 

Tuto metodu jako originální diagnostický a terapeutický nástroj užil J. Tyl,
218

  

popisuje ji a užívá V. Chrz v narativním výzkumu v souvislosti s narativním 

rozhovorem a analýzou autobiografií dospělých osob. V souvislosti s pojednávaným 

tématem a vzorkem osob nebyla tato metoda dosud uplatněna. Michal Miovský tento 

postup uvádí jako metodu životní křivky a časové křivky.
219

  

V pilotní studii, která ověřila tento postup v rozhovoru s klienty v dětských 

domovech se ukázalo, že nefragmentované vyprávění není silnou stránkou 

adolescentů s mentálním postižením či hraničním stavem. Dalším zjištěním pilotáže 

je, že někteří klienti mohou mít závažné obtíže v konstrukci křivky i v případě,         

že půjde o fragmentované reminiscence ve spojení s prožitky. V pilotní studii 

označovali klienti tento postup jako příliš těžký a dotazovali se, jak mají zaznamenat 

událost, kam na křivce ji mají zanést. Na druhé straně je možné, že autorka 

nevysvětlila klientům dostatečně srozumitelně, co vlastně požaduje. Proto byla úvaha 

o modifikaci křivky zaměřena na stanovování cílů v horizontu jednoho roku,             

a to na předpřipravenou linii a bez grafického záznamu prožitků.  

Po ověření modifikace křivky je tato metoda určena k záznamu důležitých 

anticipovaných událostí a aktivit klientů. Na předpřipravenou linii mají klienti  

zaznamenat ty události, které očekávají a spojují se svými aktivitami v budoucnu.   

Po záznamu jsou tázáni, jaké kroky či jakými postupy lze zaznamenané cíle 

dosáhnout. Smyslem této metody je určit, jak subjektivně percipují klienti čas a jaké 

aktivity identifikují a považují ve svém směřování k cílům pro dosažení dospělosti   

za důležité. Ukázka linie času je umístěna v příloze číslo 5 práce. 
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3.7 Etika terénního šetření 

 

Při zajišťování vzorku zařízení se ukázala jako velice důležitá otázka důvěry 

(respektive prolomení nedůvěry a obrany) vedení domovů. Pro zajištění výzkumných 

dat je potřebné, aby zvažované rozhovory a další postupy probíhaly v atmosféře 

otevřenosti a pocitu bezpečí respondentů i zařízení. Pro dosažení tohoto cíle 

výzkumnice zvolila několik kroků. 

 Vedení zařízení bylo ujištěno o anonymitě celé výzkumné sondy, proto nebude 

v analýze dat ani v transkripci rozhovorů uvedeno celé označení či název 

zařízení, ani jiným způsobem nebude komunikována identita zařízení.  

 Veškeré údaje, které poskytli vychovatelé ve formě vyplněných škál míry 

podpory, byly anonymizovány tak, aby případný čtenář (vyjma výzkumnice) 

nemohl identifikovat zařízení nebo klienta. 

 Respondenti byli vybráni vedením zařízení bez účasti výzkumnice podle 

stanovených kritérií. 

 Klienti zařízení i výzkumnice se vzájemně představili a klienti byli ujištěni         

o tom, že bez jejich účasti není možné výzkum učinit – jsou aktivními partnery. 

Jsou „experty“ na pobyt v domově, nikoli výzkumník, který je zde jen nyní,    

ale zkušenosti, které mají klienti samotní, jsou nezastupitelné. 

 Výzkumnice v rozhovorech dohodly s klienty způsob oslovování a komunikace 

dle přání klientů. 

 Jejich jména či další osobní údaje nebudou poskytnuta dalším osobám. Z tohoto 

důvodu nebyl vyžadován ani podepisován souhlas, souhlasné stanovisko bylo 

vyjádřeno ústně v přítomnosti všech účastníků terénní výzkumné sondy            

(J. Hendl
220

). 

 Účast respondentů na všech částech je závislá na jejich souhlasu. Pokud bude 

nějaké téma, o kterém nebudou chtít klienti hovořit, bude jejich odmítnutí 
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respektováno a nebudou dále na okruh dotazováni (emočně citlivé pasáže           

o průběhu života). Toto pravidlo bylo uplatněno v průběhu rozhovorů několikrát. 

 Rozhovory byly nahrávány na 2 diktafony, a to až po úvodním představování        

a dalších formálních krocích, s nahráváním všichni respondenti souhlasili. Pokud 

by byl vysloven nesouhlas, pak bude aktivita přerušena či ukončena. 

Po zpracování výzkumu budou klienti (pokud budou ještě v zařízení) i vedení 

domovů informováni o výsledcích. 

 

 

3.8 Metody zpracování a analýzy dat 

 

Z dat získaných v procesu moderovaných skupinových interview a individuálních 

rozhovorů byl nejprve vytvořen verbatim (doslovná transkripce) a jednotlivá zařízení 

(a v nich skupinové rozhovory) a respondenti byli označeni kódy SR1 až 5                

a R1 až 18. K verbatimu rozhovorů byly přiřazeny vyplněné škály podpory             

od vychovatelů a označeny stejným kódem respondenta. Posledním přiřazovaným 

dokumentem byla linie času – i zde byly jednotlivé linie označeny kódem 

respondentů. Takto vznikaly výzkumné protokoly. Jako poslední byly do protokolů 

přiřazeny poznámky z terénu. Transkripce byla realizována v programu Word 2007. 

Analýza dat probíhala po postupných krocích. Nejprve byly protokoly přečteny řádek 

po řádku a označovány tématy nebo jen jednoslovnými pojmy. Na základě 

podobnosti byly uskupeny do induktivně vzniklých kategorií. Pokud byla objevena 

nová kategorie, protokol byl opětovně pročítán a ověřována byla zpětně již jednou 

uskupená data (rekurzivní proces). Tento postup byl opakován současně s průběžným 

získáváním dat z dalších zařízení do momentu, kdy již nebyly nalezeny nové 

kategorie – data byla nasycena. Následně byly hledány další souvislosti. Tento 

postup je popisován v metodikách jako otevřené a axiální kódování (A. Strauss          
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a J. Corbin
221

, J. Hendl
222

).  Kódování bylo zaznamenáváno počítačovým programem 

Excel 2007. Výzkumnice neměla k dispozici speciální programy na zpracování textu. 

 

 

3.9 Validita dat 

  

Pro zajištění validity terénní výzkumné sondy byly využity techniky triangulace 

metod. Data jsou v ní získávána různými metodami. V případě této terénní 

výzkumné sondy jsou jimi semistrukturovaná moderovaná skupinová interview, 

semistrukturované individuální rozhovory, kvalitativní analýza škál na zjišťování 

míry podpory, analýza linie času a volených cílů. Technikou triangulace zdrojů jsou 

data získávána ze dvou různých zdrojů - zdrojem jsou samotní lidé s mentálním 

postižením v domovech a vychovatelé v domovech. Smyslem triangulace je nahlížet 

jevy z více úhlů pohledu. 

Efekt výzkumníka se může projevit ve vlivu osoby, která výzkum provádí,               

na získaná data. Opačně se může projevit také vliv získaných dat na samotnou osobu 

výzkumníka. Efekt je v terénní výzkumné sondě mírněn: 

 přítomností výzkumnice v prostředí výzkumu a znalostí problematiky lidí 

s mentálním postižením, 

 užitím výzkumných metod a organizace sběru dat tak, aby nedošlo k narušení 

osobního života respondentů, 

 informováním účastníků o záměrech výzkumnice a způsobu nakládání               

se získanými údaji, 

 snahou o prohlubování vlastní výzkumné citlivosti, která znamená schopnost dát 

získaným datům význam, oddělit související od nesouvisejícího a schopnost 

udržet odstup a zachovat skeptický postoj k datům (opakovaným čtením             

a ověřováním dat). 
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V průběhu analýzy a integrace dat je potřebné určit, jakým způsobem budou 

výsledky analýzy prezentovány. Zda se prezentace dat bude odvíjet dle užitých 

metod, nebo zda bude zaměřena spíše na jednotlivá témata, která korespondují          

s výzkumnými otázkami. Konečným rozhodnutím je prezentovat výsledky analýzy 

dat se zaměřením na témata a integrací ze všech použitých metod. 
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4 VÝSKLEDKY A ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

  

V průběhu zpracování dat jsou vytvořeny nejprve kódy s označením prvotních 

významů (otevřené kódování), následně jsou propojeny s dalšími obsahy                   

a zobecněny (axiální kódování). Postup vyhodnocení následuje zaměření 

výzkumných otázek a témata vymezení dospělosti, vývoj v pubertálním věku            

a nynější vzorce, vzdělávání, sociální srovnávání, vztahy klientů, názory na výchovu, 

tresty a odměny v domovech, představy o budoucnosti, rozhodování klientů, jejich 

zájmy a koníčky a stanovování cílů pro budoucnost. 

 

 

4.1 Vymezení dospělosti 

 

Pojem dospělost je mnohovýznamovým pojmem. V odpovědích na otázku              

po významu dospělosti je toto nastupující období života klienty dětských domovů 

rozuměno a charakterizováno velice variabilním způsobem. Při užití otevřeného 

kódování se ukazuje, že zahrnuje několik okruhů odpovědí, které je možné 

manifestovat na příkladech ze skupinových a individuálního rozhovoru                    

(za kódovaným označením pořadí skupinového interview je uvedeno číslo řádku). 

 Samý výhody. Cigarety. (SR4–168) 

 Chodíte do práce. (SR3-12) 

 Já jsem ještě mladá. (SR1-36) 

 Aby někdo slyšel náš názor. (SR4-182) 

 Dospělost by měla bejt prostě nějaká už do toho budoucna. (SR3-6) 

 Jak v čem. Já si myslím, že jsem ještě takovej mladík. (SR3-98) 

 No že si může dělat co chce. (SR1-26) 

 No po osumnácti. (SR2-33) 

 Musíme s sebou nosit občanky. (SR4-30) 

 Musí bejt prostě musí dělat už žádný hlouposti. Tak ho zavřou, když prostě já 

budu dospělej, to už zavřou. (R16-16-30) 
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 Třeba. Já nevim. Tak dospělej člověk má, já nevim, jiný priority. (SR4-157) 

 Řidičák. (SR4-160) 

 To sice taky, ale až se začne hlavně sám jako sám se o sebe postarat a všechno 

přijmout a všechno si vyřídit. V tom je dospělej člověk, aby si dokázal všechno 

zařídit. (SR2-41-42) 

 No poznáme to, tak že se nám vlastně tady dovršili osmunáctým rokem. A jak 

nám vlastně dovrší, tak mi vlastně musíme žádat tady o prodloužení výchovy, 

abychom mohli tady být dál. Abychom mohli studovat. Abychom si mohli dodělat 

tu školu. A vlastně, když nám to dovrší, tak je to na nás, jestli se půjde ještě na 

vejšku, nebo dělat maturita, nebo do práce a bydlení. (SR3-21-25) 

 Chodíte do práce. To je taky, musíte chodit do práce, jinak nejsou peníze. 

Vlastně se staráte už o tu rodinu. Musíte tu rodinu nějak zabezpečit. (SR3- 12-

13) 

Témata, která jsou uvedena, se týkají zletilosti, očekávaného statusu, očekávaných 

obsahů rolí, samostatnosti (ve smyslu autonomie), změny hodnot, dovedností, 

sebepercepce, uvědomnění si důsledků dospělosti, přiřčené identity. Je zřejmé,         

že v obsahu některých odpovědí je patrná spíše nezralost, než psychosociálně zralá 

odpověď. Psychosociální zralost spatřuje Jitka Šimíčková-Čížková
223

 kromě dalších 

znaků ve znalosti sebe sama, v pozitivním sebepřijetí, sebeobrazu a sebehodnocení, 

ve vnitřní nezávislosti a stabilní identitě. 

S užitím paradigmatického modelu A. Strausse,
224

 jsou stanoveny příčinné 

podmínky, sledovaný fenomén (vymezení dospělosti), kontext, intervenující 

podmínky, strategie jednání a následky. 

 

 

 

 

 

                                                           
223

 ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Osobnost a její rozvoj. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2008. ISBN 978-80-7368-620-8. 
224

 STRAUSSCORBIN, ref. 195, s.72-79. 



128 
 

Tabulka 12: Paradigmatický  model vymezení dospělosti 

Příčinné 

podmínky 
Fenomén Kontext 

Intervenující 

podmínky 

Strategie 

jednání 
Následky 

Umístění 

v institucionální 

výchově  

 

Mentální 

postižení nebo 

hraniční stav 

 

Sociální faktory 

v rodině 

Vymezení 

dospělosti 

Pobyt bude 

delší  

Představy 

 

Školní 

poznatky 

 

Věk 

adolescentů 

 

Osobnostní 

zralost 

(nezralost) 

Plánování cílů a 

jejich 

operacionalizace  

v horizontu roku 

(uplatnění 

autonomie) 

Vědomí a 

přijetí 

povinností 

Obavy a 

nejistota 

 

Blízký 

horizont 

pobytu 

Právní 

vědomí a 

právní kroky 

Péče o sebe 

Pracovní 

dovednosti 

ve směru 

k budoucí 

profesi 

Realizace 

kroků  k 

cílům 

Zdroj: autorka práce 

 

Umístění v institucionální výchově znamená závažnou změnu podmínek, za kterých 

probíhá vývoj adolescentů. Dalším velice závažným příčinným jevem v životě 

adolescenta je koincidující mentální postižení nebo hraniční stav, který může 

intervenovat do porozumění a vymezení pojmu dospělosti. Vymezení dospělosti 

mohou ovlivňovat vědomosti, které získávají adolescenti ve vzdělávání. Dospívající 

mohou mít poznatky o obsahu role dospělého ze svých návštěv v domácím prostředí 

či vnímat obsah života dospělých před svým umístěním do zařízení. Porozumění 

obsahu pojmu dospělost je ovlivňováno dále věkem adolescentů a jejich osobnostní 

zralostí či naopak nezralostí.  

Kauzální podmínky a intervenující podmínky v kontextu zbývající možné délky 

pobytu v zařízení se mohou projevit v uvědomění si a přijetí povinností, ve stavu 
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právního vědomí a zodpovědné realizaci právních aktů, v kvalitě péče o sebe, 

v pracovních dovednostech ve směru k budoucí profesi a v neposlední řadě 

v realizaci kroků k naplňování cílů pro horizont jednoho roku.  

Marie Vágnerová
225

 uvádí, že adolescenti mají tendenci přijímat svobodu, méně již 

zodpovědnost a dospělost není pro adolescenty příliš atraktivní – je spojena 

s omezeními. Martin Lečbych
226

 uvádí v souvislosti s lidmi s mentálním postižením, 

že v porozumění a vymezení obsahu pojmu dospělosti je možné identifikovat            

4 základní typy: dospělost jako samostatnost, dospělost v souvislosti s pracovní rolí, 

dále jako svobodnou volbu a respekt k osobnosti, dospělost vymezená věkem. 

Po komparaci poznatků uvedených autorů je možné identifikovat další pojetí, která 

mohou být s jistou opatrností (v porovnání s poznatky uvedených autorů) specifická 

právě pro adolescenty s mentálním postižením v dětských domovech:  

 Dospělost jako obsahy rolí rodiče, manžela, jako starost v souvislosti s péčí        

o druhé – zatím nejistě tušená generativa. 

 Dospělost jako období dodržování norem (zákona). 

 Dospělost jako dosažená úroveň kognice („dospělý je ten, kdo má rozum“). 

 Dospělost jako vnější etiketa, jako přidělená identita („musíme nosit s sebou 

občanky“). 

 Dospělost jako statusové výhody.  

Nebude bez zajímavosti porovnat, zda se vymezení, zvláště v oblasti autonomie, 

promítnou do škály podpory. Nabízí se také otázka, zda méně zralé odpovědi,         

ve kterých je dospělost vymezena věkem nebo přiznanou identitou, souvisí s délkou 

pobytu v institucionální výchově nebo se do odpovědi promítají sociální faktory 

působení rodiny či faktor postižení. V tomto případě je nezbytné analyzovat všechny 

odpovědi, kde se kritérium věku objevuje (číslice za kódem respondenta v rozhovoru 

označuje řádek ve verbatimu).  
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 VÁGNEROVÁ, ref. 20. 
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 „No vlastně jak jsme dovršili těch osumnácti let. (R8 21-25, 27). 

 No po osumnácti. (R4 33). 

 Musíme s sebou nosit občanky (R12-30). 

 Já jsem ještě mladá (R1-36). 

 Jako že dospíváme. Což je ten věk a že si budeme budovat svůj život. Takhle si to 

představuju (R1 8-9). 

 Takže když je mu osumnáct.“ (R3 23). 

V souhrnu znaků, které jsou výzkumnici známy z rozhovorů,  je možné identifikovat 

následující poznatky. 

 

Tabulka 13:  Souvislosti pojetí dospělosti a intervenujících faktorů 

Výrok v rozhovoru Věk Kód 
Délka 

pobytu 
Důvod přijetí 

No vlastně jak jsme dovršili těch 

osumnácti let. Muž 
18 let 

R8 21-

25,27 
6 let Rodiče vězněni 

No po osumnácti. Žena 17 let R4 33 13 let 
Sociální, odložené 

dítě 

Musíme s sebou nosit občanky. 

Žena 
15 let R12 30 7 měsíců 

Týraná, 

sebedestruktivní 

chování 

Jako že dospíváme. Což je ten věk a 

že si budeme budovat svůj život. 

Takhle si to představuju. Žena 

17 let R1  8-9 13 let Sociální důvody 

Takže když je mu osumnáct. Muž 17 let R3  23 3 roky 
Záškoláctví, 

krádeže 

Zdroj: autorka práce 

 

Z přehledu je zřejmé, že poněkud nezralé obsahy odpovědí nesouvisí s věkem, 

pohlavím, délkou pobytu v domově ani důvodem umístění. S opatrností je možné 

usuzovat spíše na faktory uvnitř osobnosti. Rovněž s opatrností je možné 

předpokládat, že nezralé vymezení dospělosti nepramení z nedostatku znalostí          

ze školního vzdělávání, protože téma dospělosti tvoří spolu s tématem člověk           
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ve společnosti a pracovním prostředí část obsahů rámcových vzdělávacích programů 

v učebních oborech typu E a C. 

 

 

4.2 Percepce průběhu puberty a současného stavu adolescenty 

 

O životě klientů v období puberty vypovídají zprávy z osobní asistence ve výzkumu 

Martina Lečbycha
227

. Není ale zřejmé, že se jedná o názory na osoby, které byly 

respondenty ve výzkumu a v rozhovorech. Asistenti, kteří poskytli zprávy z osobní 

asistence, spatřovali pubertu lidí s mentálním postižením obecně jako období 

bouřlivé, s výskytem přecitlivělosti, s náročně zvladatelným chováním, záchvaty 

vzteku, agresivitou užitou k vyjádření vlastních preferencí a přání.  

Klienti dětských domovů v terénní sondě vypovídali o průběhu vlastní puberty          

a uváděli široké spektrum projevů. Otevřeným kódováním je možné identifikovat 

velkou skupinu charakteristik spíše s negativním popisem vlastních projevů a malou 

skupinu projevů, které klienti spatřují jako stejné projevy ve srovnání s aktuálně       

se vyskytujícími vzorci či hodnotí průběh jako hezký či neznatelný.  

 

Tabulka 14: Souhrn popisů projevů puberty 

Negativní popisy Pozitivní hodnocení Indiferentní vyjádření 

Stud za pubertu, pošťuchování, rvačky, 

posměch, zlobení, příšerná puberta, 

provokace, hádky, šikana, drzost, 

oprsklost, (SR1 63-79, SR2  79-105). 

Normálně praštěný, prdlí; má svou 

hlavu; nenechá si do toho mluvit; (SR3 

65-75). 

Hezký; bez starostí; 

já jsem ji skoro ani 

neměla, jenom ty 

bedíky; 

zamilovanost; 

(SR3 69, 105-117). 

Ani ne dobrý, ani ne 

špatný; půl na půl nějak 

tak; mě to připadlo 

úplně stejný; (SR2  76, 

83, 85), 

Zdroj: autorka práce 

 

Je zřejmé, že na průběh puberty nevzpomínají klienti jinak, než je popisován průběh 

tohoto období u jiných pubescentů bez postižení a u dospívajících, kteří pubertu 
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prožívají v domácím prostředí. Z odpovědí je zřejmá negace autorit, hledání místa    

ve skupině vrstevníků i snaha po prosazení svých názorů. 

Současný vlastní stav v období postpuberty popisují klienti v souvislosti se změnou 

vzdělávání: 

 „Máme povinnosti. Víc povinností (SR4 123). 

 Chodíme na školu (SR4 33). 

 Jo tak v pohodě zatím (SR4 51). 

 No tak třeba. Ve škole. Musíme chodit. Protože ty kurzy to není povinný, takže 

teď na asistenci budeme chodit. Takže když nebudeme chodit, tak nebudeme 

vyučený (SR4 125-126). 

 My už máme od sedmi praxi, takže já právě musím vstávat dřív, protože jsem 

holka abych se to..(SR4 139-140). 

Z odpovědí je zřejmé, že proměnu klienti skutečně spojují předně s proměnou 

vzdělávání. Začínají si uvědomovat povinnosti, které v této souvislosti nastávají         

a dopady jejich případného neplnění.  

 

 

4.3 Vzdělávání, škola a praxe pro život 

 

Vztah ke škole a vzdělávání je zkoumán ve studii Jana Mareše a Stanislava Ježka
228

   

jako výrazný faktor ovlivňující spokojenost se sebou samým a se svým životem         

u adolescentů. Není cílem terénní výzkumné sondy se zabývat klimatem školy         

či obecným zkoumáním postojů ke škole. Je potřebné z odpovědí klientů z dětských 

domovů zjistit, jak si vybírají obor svého budoucího studia, případně zjistit,              

co pro adolescenty s mentálním postižením a hraničním stavem jejich studium         

ve tříletých či dvouletých studijních oborech znamená. Vzdělávání v učebních 

oborech již není pro klienty povinné, v dětských domovech je vzdělávání 

                                                           
228

 MAREŠ, Jan, JEŽEK, Stanislav. Sociální prostředí školy očima adolescentů. In: SMÉKAL, 

Vladimír, MACEK, Petr, (eds.). Utváření a vývoj osobnosti: Psychologické, sociální a pedagogické 

aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002, p. 173-189. ISBN 80-85947-83-8.  
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v sekundárním vzdělávacím stupni pro tuto skupinu adolescentů běžné. V průběhu 

rozhovorů (většinou individuálních) se odkrývalo mnoho dalších souvislostí a rovin.  

Předně bylo patrné, že klienti mají jen omezenější možnosti výběru. Omezení 

pramení z absolutoria vzdělávacího programu základní školy praktické, z možností 

nabídek v lokalitě (v tomto případě bez ohledu na přání klientů) a z možností 

dopravní dostupnosti lokality dětského domova v souvislosti s formou studia. 

Omezení výběru oboru souvisí u některých klientů i z nedokončené docházky          

do běžné základní školy. Lokalita školy z důvodu anonymity ve vztahu ke klientům 

není uváděna, odpovědi klientů jsou označeny kódem rozhovoru a řádkem 

verbatimu. 

 „A sem udělala devítku. Sem měla hotovou devítku, tak sem musela jít                

do ...“(uvádí lokalitu učiliště - R2 39-40). 

 No nemám, právě že tu devítku dodělanou. Akorát jako základní školu jsem 

chodila na do normální. To jsem dochodila osm let jako. Na různých školách 

jsem byla. To jsem chodila normálně do základní školy. Až teďkom jakoby jsem  

na zvláštní, na tý na tom učebním oboru, protože to je zvlášť jakoby praktická        

a tak jako že. Už kvůli tý devítce to dodělat (Jo. To kvůli tý devítce. A půjde        

to nějak udělat. Vy jste o tom mluvila) Jo, tak jako. Dodělám tenhle tuhle školu   

a potom mi zbývá tenhle rok. A pak jako přestoupím na nějakej normální učební 

obor.“ (R14 47-54) 

 „Musela jsem no. Jinej, jinak, jinak jsem jinej výběr neměla. Mohla jsem jít 

do.... Do ... jsem to nedala, tak jsem řekla, že radši půjdu do ...  že tam půjdu    

na školu.“ (R2 42-45) 

 „Jsem nechodila dvakrát do tý první. Že na Slovensku a jak si mě vzala máma, 

tak mě dala taky do první, abych se naučila líp česky. A v tom už jako že nebyl 

problém. Ale jenom, že jsem v sedmý třídě propadla. Takže jakoby se mi zkrátil 

rok. A teď jako jsem měla jít normálně do tý devátý třídy. Jenomže oni tam  

říkali, že to bych byla už jedenáctým rokem, jakoby v základní škole, takže        
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že to je nějak v zákonem ... zakázáno. Takže to. Tak my hledali učební obor, kde 

bych mohla bez tý devátý třídy.“ (R14 63-73) 

 „No protože, my jsme, já jsem neměla na jinej výběr jako na jako. Protože 

tohlenc je blbej spoj na ...(Jo. Takže to bylo dáno omezením teda té dopravy?) 

Hm.“ (SR4 75-78)   

 „Já jsem chtěl něco s něco, co do čeho využiju matiku. Ale šel jsem taky na toho 

zahradníka.“ (SR4 83-4)   

 „Já bych nejradši chodil na učiliště kde,  kde se, kde se vyučuje, učí třeba         

to posunoval vagóny a řídil přehazoval výhybky a  tak. Prostě železničář. No. 

Museli jsme na to, co nám dali. No. Já bych byl železničářem.“ (SR4 92-94). 

Někteří klienti v domovech si vybírají obor studia podle svých schopností, někteří   

na doporučení učitelů, až když již nastoupí do nějakého učebního oboru.  

 „A já jsem si jí vybrala, protože já nevím, jestli bych to zvládla ve škole ve... dřív 

se chodilo... (doplňující otázka: takže spíš podle odhadu svých schopností?) 

No.“ (R7 42-6).  

 „V prváku jsem byla kuchařka. To jsem tam rok vydržela. Pak jsem přešla         

do druháku na prodavačku. A zase mě pani ředitelka ve škole dala na kuchařku, 

že jsem prej šikovná.“ (R18 210-219).                                                                                 

Ukazuje se, že klienti ve výzkumné sondě mají v dětských domovech při výběru 

studijního oboru komplikovanější situaci, než jejich vrstevníci, kteří si vybírají obor 

studia doma sami, případně s pomocí či radou svých rodičů či výchovných poradců. 

Petr Hlaďo a Petra Drahoňovská
229

 uvádějí, že se adolescenti při rozhodování            

o volbě povolání spoléhají ve více jak 90% na sebe a vybírají povolání takto 

významně dle své volby. P. Hlaďo
230

 uvádí dále, že pokud je rozhodování podřízeno 

volbě rodičů či jiné autority, pak nezaručuje dobrou motivaci k setrvání ve studiu       

a ukončení vzdělávání. Nabízí se tedy otázka, jak se vynucená či nedobrovolná volba 
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povolání projevuje ve vzorku klientů v terénní sondě ve vztazích ke škole                   

a vzdělávání.     

 „No chodím tam na školu, mám tam kamarády. Jsem tam ráda. Mám tam            

i kluka. Jo je tam zábava prostě. Tam máme každý den srandu a takový. Prostě 

když jdu.“ (R2 47-48).        

 „No, já myslím, já myslím, že by mě tam vůbec do tý školy aspoň na tu zkoušku, 

by mě na tu školu nedala. Ale pro mě by to bylo lepší. Ale ona si myslí, ona         

si myslí, že je to pro mě lepší v ... Ale to není pravda.“ (R16 391-402).      

 „No právě, že já bych potom, až bych se dostala vodsaď. Protože si teď makám 

na tom, abychom mohla jít už do dětskýho domova. No tak bych šla do toho...    

A tam je dobrej spoj na ten... na tu kadeřnici, když bych třeba.“  (R12 75-79).      

 „Mě se tadyhle ta škola, mě jako nevadí, ale je to tady lehký prostě. Ale zase 

jako nebude ten výuční list. Ale a to osvědčení a to mi moc jako nepomůže v tom, 

v tý práci a všechno. Protože to jakoby že pomocný práce. A já zase chci jako 

dělat práci na plný úvazek. Nejenom takový ty pomocný.“ (R14 59-62).  

Kromě negativní percepce důsledků volby se ale v odpovědích klientů manifestují 

také pozitivní přínosy a budoucí zisky v pracovní oblasti. Ukazuje se také, že někteří 

klienti v rámci školní praxe mohou modifikovat svoje postoje k jiným lidem. 

Vystupuje do popředí formativní vliv oboru a studia či školy obecně.  

 „My to vlastně máme spojený, vlastně mezi kuchařem, že jo, a vlastně řezníkem 

...takže ... my máme vlastně kousek z tohohle a kousek z tohohle, že vlastně dobrý 

no.  Což je dobrý, jako jo.  Aspoň, aspoň víme normálně, co nás prostě čeká.    

No ono je to vlastně, my to máme vlastně pomocnýho kuchaře, že jo. Ale vlastně 

normálně. Prostě normálně, já to prostě beru jako normálního kuchaře. Že jo, 

sice normálně bez angličtiny, bez němčiny. Ale to nevadí, že jo. Vlastně my tam 

nemáme ani jeden jazyk, že jo. Ale normálně, že jo, já vlastně to beru prostě jako 

kuchaře.“ (R9 242-251).                                                                                                            

 „No už umím skrytý steh. Teďkom čalouním křesla, už dvě. Jedno už skoro mám 

hotový. Druhý mě ještě čeká, do konce školního roku musím stihnout. Takže      
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už tam pojedu a pátek zase přijedu. A příští víkend, příští týden to máme zase 

taky tak, že do středy máme prázdniny. Protože od pondělka do úterka máme 

ředitelský volno tenhlenc ten i příští týden. No a ve čtvrtek a pátek zase příští 

týden pojedu do školy na praxi.“ (R17 66-71)  A ono mě to strašně baví. Ono mě 

to strašně baví. I mistr mě chválí.“  (R17 52-54) 

 „Práce. Já abych si vydělala. Abych se naučila pracovat konečně. Chodit tam 

každej den, abych si zvykla na ten režim spíš. Že tam prostě budu muset chodit    

a budu tam ještě chodit po zbytek života.“ (R14 314-19) 

V rozhovorech s klienty se může také manifestovat obraz lidského přesahu, empatie, 

porozumění a soucitu v průběhu  praktické části vzdělávání, která je realizována 

v přímé péči o klienty ve zdravotně sociální službě.  

 „Spíš mě mrzí, že když chodím do tý eldéenky, tak tam se zeptám těch lidí, jak     

se máte. A oni pořád stejně. Protože pořád ležej. Nikdo tam. Málo kdo tam        

za nima zajde. Málo kdo jako se jich zeptá, jako. Pořád jako tam jenom tak, jako 

ležej a čekaj a čekaj, než prostě přijde ten jejich den. Že je to takový docela 

těžký, jako na ně koukat. Bolí to docela ale... Člověk si musí tak nějak s tím 

smířit, když už bude jako dělat tu práci, takže...Jenomže ty lidi nemaji na výběr. 

Ne. Oni jsou před tím takovým stádiem, kdy už jenom prostě čekaj. Ten zdravotní 

stav se už jenom... Jako nezlepší. A tim, co se zlepší tak akorát možná, to je 

zázrak asi. Protože fakt ty lidi na tom (jsou) tak špatně, že už ani jako                  

i myšlenkově, i jako fyzicky, psychicky i jako nemůžou, takže je to taková otázka 

času... Ale je radost, když tam přijdem, tak oni z toho mají větší radost než my. 

Je to docela dobrý.“ (R14  319-345).  

Při porovnání s přehledem respondentů je patrné, že autorkou vyjádření je 17 letá 

dívka, která je v institucionální výchově 1 rok a byla umístěna z důvodu závažného 

onemocnění matky (v krátké době před realizací výzkumné sondy byla do domova 

přijata i její mladší sestra). 

Ve výrocích je patrný výrazně humánní postoj k lidem, kterým v rámci praxe 

poskytuje pečovatelskou péči. Jejími klienty jsou lidé staří a nemocní. U adolescentů 
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s postižením nebývá obvyklé, že by se na jedné straně manifestovala „syrovost“       

ve vnímání stavu klientů a na druhé straně porozumění, empatie a uvědomění si 

smyslu vlastní činnosti (radost pro druhé, nikoli pro mne). 

 

 

4.4 Sociální srovnávání 

 

Postoje ostatních lidí ke klientům z dětských domovů se mohou velice lišit. Běžná 

populace adolescentů má zkušenost sympatií a antipatií při začleňování                   

do vrstevnické skupiny a v kontaktu s dospělou populací v obrazech každodenního 

setkávání. Uvědomění si vlastního postižení nebo jinakosti pramenící z pobytu 

v institucionální výchově je oblastí, která může klientům dětských domovů přinášet 

frustrující zážitky. O pocitech lidí s postižením při kontaktu s intaktní společností     

či vrstevníky uvádí Iva Švarcová a další autoři (M. Vágnerová
231

, M. Valenta            

a O. Müller
232

, M. Černá a kolektiv
233

), že vždy je určujícím faktorem, jak člověk své 

postižení prožívá. Někteří lidé mohou prožívat nejistotu a obavy, někteří trpí pocity 

nedostačivosti a méněcennosti, jiní naopak přijmou svůj stav jako fakt, který 

nemohou změnit, někdo může trpět pocitem nespravedlnosti a křivdy.  

Lidé s postižením z dětských domovů se setkávají s populací vrstevníků každý den, 

klienti dětských domovů se školou mohou mít kontakt komplikován režimem 

zařízení. V terénní výzkumné sondě všichni klienti mají možnost setkání s vrstevníky 

každý den v rámci sekundárního stupně vzdělávání. Ne každá škola, kterou klienti 

navštěvují, vzdělává studenty v učebních oborech E a C v režimu integrace do třídy 

se studenty bez postižení. Spíše naopak. Vzorek klientů v terénní výzkumné sondě je 

vzděláván ve třídách pro studenty se specifickými potřebami, nebo je škola zaměřena 

právě na vzdělávání studentů s postižením. Sociální srovnávání může být velice 

specifické. Z odpovědí klientů v rozhovorech je možné identifikovat několik vzorců 

v odpovědi na téma Jaký je pohled ostatních lidí, jak na nás hledí.   

                                                           
231

 VÁGNEROVÁ, ref. 137. 
232

 VALENTA, MÜLLER, ref. 147. 
233

 ČERNÁ, et al., ref. 155. 
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V následujících výrocích ve vztahu k zážitkům ze setkávání s vrstevníky z intaktních 

skupin dominuje zkušenost ostrakizace, u klientů při rozhovoru je možné zaznamenat 

hořkost a zklamání v hlase. Na druhé straně je přítomno i racionální hodnocení 

situace s uvědoměním vlastního podílu na konfliktu. Reakce osob v běžném prostředí 

se spíše vztahují k pobytu klientů v dětských domovech, než k postižení.                                                

 „No moc dobře ne... no jako na děti z děcáku, ...no jasně jako ne všechny, ale tak 

jako většina jo... jako na průšvihový...tak jako tak neberou vás mezi sebe...třeba 

když nadávají, jak bych to řekla... Třeba jako do rodiny a takhle. Tak voni asi 

jako když tady s nima nejsme, tak jako vy, tak si nenecháme do toho nadávat.     

A když se ty děti koukají jako na průšvihový.“ (SR4  188,189,201,206,212-

215,217) 

 „Voni to ani některý když jdou, tak nevědí, že jsme z děcáku. Ale nejsou tak zlí. 

Ale prostě jak se třeba chováme, nadáváme sprostě, tak proto pak na nás takhle 

koukaj.“ (SR4  254-5).    

 „Děláme ostudu občas taky někdy. Některý. Neříkám všichni, ale že to udělá 

jenom jeden kluk třeba celou osudu, a pak to schytá celej děcák, že jo.“ 

(SR4 258-9).                   

Z dalších výroků jiných klientů je patrné, že klienti nejen nemají pocit odlišnosti, ale 

že ostatní lidé venku reagují na klienty jako na běžné osoby. Při rozhovoru byla 

patrná prožívaná spokojenost bez přecitlivělé reakce na nepříjemné chování intaktní 

osoby.  

 „Tak vůbec to neřešej...Berou nás jako normální lidi...Normálně. Protože neví, že 

jsme z děcáku.“ (SR3 112,115,122, SR4 184-6) 

 „Já bych řek, že je to stejný...Tak normálně.“ (SR1 162-3) 

 „On se chová takhle normálně. On odsekává takhle více lidem. Jako když se ho 

zeptaji na nějakou takovou běžnou informaci slušně. V jiných elektronických 

obchodech, kde sem byl, tam normálně slušně. Když požádáte, tak normálně 

slušně vám vysvětlí. Klidně vám i předvedou, ukážou všechno... Já neříkám, že mě 

litujou takhle, ale že normálně se se mnou baví, jako kdybych byl z normální 
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rodiny. Že to neřeší, že to ignorujou, že jsem z domova. Že mě prostě mají rádi, 

jakej sem.“ (SR2 152-5,168-170) 

Zralé očekávání reciprocity ve vztazích s intaktním prostředím není patrně tak časté, 

je zřejmé porozumění zrcadlení.                                                                                                     

 „Záleží na tom, jak se chováme my k nim, jestli se k nim chováme hrubě, tak oni 

se k nám budou chovat taky hrubě. Pokud hezky, tak se k nám budou chovat 

taky, buď hezky, nebo si to přeberou nějak jinak a pochopěji třeba něco jinak     

a budou se k nám chovat ještě hůř, než jsme třeba očekávali nebo tak něco.“ 

(SR2 136-9).                

V dalších výrocích je patrné uvědomění si vlastních pocitů křivdy či nespravedlnosti 

 „Tak já jim třeba jako závidím. Ale i nezávidím, co třeba si tam prožívají, nebo 

tak něco takovýho.“ (SR2 173-4).                                                                                                                   

 „No ono to přijde jiný, protože oni tam mají rodiče doma, a tady vlastně nemáte. 

Že to nějak to tam je ale minimálně.“ (SR3 136-9).                                                               

Otevřené kódování přineslo ještě jeden nečekaný poznatek. 

 „Tady zase normálně se defacto staráme sami o sebe, že jo. Což vlastně           

v tý normální třeba rodině normálně... U nich to dělaji rodiče... U některých      

to třeba normálně nemá nemaj třeba. Tak třeba normálně neznaji slovo třeba 

pračka nebo tak. Za ně to třeba normálně dělaj rodiče že jo... Praní žehlení todle 

si už děláme asi, viď.“ (SR3 138-145). 

 „Aspoň máme další zkušenosti do života. Oni akorát to, že jsou jako doma, tak     

o to to budou mít horší, když je doma rozmazlujou třeba“. (SR4 230-1). 

Kompenzace chybění něčeho, co je důležité, může nabývat obrazu hledání 

pozitivních znaků ve vlastní samostatnosti. Pak situace vyznívá ve smyslu „jsme     

na tom lépe, než ti doma“. Obranu „ega“ klientky, která je autorkou výroku, je 

možné považovat za způsob, kdy z nežádoucí reality (umístění v institucionální 

výchově) je nevědomě aktivita přenesena (sublimována) do roviny nejen 

tolerovaného, ale také vzhledem k věku a budoucímu životu dospělého člověka 
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velice žádanému obrazu praktických dovedností. Tento fenomén není dosud 

uváděn v souvislosti s adolescenty s mentálním postižením.  

Při nedostatku příležitosti a vnitřní samotě se může objevit fenomén fiktivního 

kamaráda
234

.  

 „Jsou třeba slušní, mají se rádi navzájem...Nebo jsou přátelé...Jsou takoví 

kamarádský...Někdy se s nima dá i povídat...Někdy jo a někdy ne... 

Počítač...Nebo o nějaký práci...Třeba se budou bavit...Nebo to, nebo si budou 

navzájem telefonovat.“ (SR1 122  - 153) 

Marie Vágnerová
235

 uvádí, že lidé s mentálním postižením si uvědomují svoje 

postižení v kontaktu s vrstevníky a vědomí odlišnosti může působit obtíže v oblasti 

vytváření sebeobrazu a sebehodnocení.  Spektrum zjištěných jevů v rámci sociálního 

srovnávání po zakotvení axiálním kódováním lze shrnout do paradigmatického 

modelu A. Strausse
236

. 

 

Tabulka 15: Paradigmatický model sociálního srovnávání 

Příčinné 

podmínky 
Fenomén Kontext 

Intervenující 

podmínky 

Strategie 

jednání 
Následky 

Umístění 

v institucionální 

výchově  

 

Mentální 

postižení nebo 

hraniční stav 

 

 

Sociální 

srovnávání 

 

Pobyt 

v domově 

delší  

 

 

 

 

Režim dne 

v domově 

 

Lokalita 

domova 

 

Osobnostní 

zralost 

(nezralost) 

 

 

 

 

Provokující 

chování 

 

 

 

 

Běžné vzorce 

Ostrakizace, 

hořkost, 

zklamání 

Křivda, 

nespravednost 

 

Krátká doba 

pobytu 

Sublimace, 

fiktivní kamarád 

Vlastní podíl 

Spokojenost bez 

přecitlivělosti  

                                                           
234

 Podobný jev u dospívajících s mentálním postižením popisuje Lečbych (ref. 152). 

235
 VÁGNEROVÁ, ref. 117 

VÁGNEROVÁ, ref. 137. 
236

 STRAUSS, CORBIN, ref. 195, s. 72-79. 
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Struktura 

osobnosti  + 

emoční 

vyladění 

v adolescenci  

 

 

 

Reciprocita a 

zrcadlení 

Zdroj: autorka práce 

 

Při porovnání odpovědí ve verbatimu individuálních rozhovorů s dalšími údaji           

o respondentech v souvislosti s jejich věkem, délkou pobytu v zařízení a druhem 

zařízení s typem organizace dne, vyplývají následující souvislosti. 

 

Tabulka 16: Prožitky při sociálním srovnávání 

Fenomény v prožívání v rámci 

srovnávání 
Věk 

Délka 

pobytu 
Druh domova 

Ostrakizace, hořkost, zklamání 
R10 15 let 

R12  15 let 

9 let 

7 měsíců 

Dětský domov se školou 

Dětský domov  

Křivda, nespravedlnost 
R4  17 let 

R9 18 let 

13 let 

15let 

Dětský domov  

Dětský domov 

Fiktivní kamarád R1  18 let 13 let Dětský domov se školou 

Sublimace 
R9 18 let 

R10 15 let 

15 let 

9 let 

Dětský domov 

Dětský domov se školou 

Vlastní podíl R 10 15 let 9 let Dětský domov se školou 

Spokojenost bez přecitlivělosti 
R8 18 let 

R5 18 let 

6 let 

13 let 

Dětský domov 

Dětský domov 

Reciprocita a zrcadlení 

R6 17 let 

R9 18 let 

R10 15 let 

5 let 

15 let 

9 let 

Dětský domov 

Dětský domov 

Dětský domov se školou 

Zdroj: autorka práce 

 

Ukazuje se, že negativní prožitky křivdy, nespravedlnosti, hořkosti, ostrakizace          

a zklamání nesouvisí s věkem klientů ve vzorku, délkou pobytu ani typem domova   

a organizací dne klientů. Spíše je možné identifikované fenomény prožívání spojovat 

se strukturou osobnosti, zralostí a celkovým emočním vyladěním klientů.  Kvalita 

prožívání se následně projevuje v reakcích v kontaktu s vrstevníky v běžném 

prostředí mimo domovy. Výskyt fenoménů fiktivního kamaráda a sublimace jako 

obrany klientova „já“ ve vzorku respondentů nesouvisí s věkem klientů, délkou 

jejich pobytu v domově (nevyskytuje se u dalších klientů, kteří jsou v domově 

rovněž po přibližně stejnou dobu), ani s druhem domova samotného. Možnost 

rozlišení vlastního podílu na situacích, prožívání spokojenosti bez přecitlivělých 



142 
 

reakcí na chování druhých lidí v okolí, porozumění reciprocitě a zrcadlení               

ve vztazích se sociálním okolím je spojeno spíše s délkou pobytu v zařízení (nikoli 

s jeho druhem) a se zralostí osobnosti klientů, nezávisí ale na věku respondentů.    

 

 

4.5 Vztahy klientů 

 

Vztahy v období adolescence jsou pro klienty v dětských domovech oblastí, která je 

velice důležitá nejen pro saturaci potřeby sociálního kontaktu a potřebu přináležení 

k druhým lidem. Kvalita vztahů s vrstevníky je předpokladem pro budoucí 

spolupráci v oblasti pracovního prostředí, pro možnost „vyzkoušet si“ své budoucí 

partnery v intimních vztazích. Vztahové vazby klientů mají mnoho vrstev. Klienti je 

spoluutvářejí a prožívají s kamarády, spolužáky, sourozenci, ale i s vychovateli 

v domovech a s rodiči v rodinách, se kterými jsou v kontaktu.  

V situaci, kdy přicházeli do domova, prožívali klienti různou míru obav, ale také 

očekávání. Obavy a nejistotu v kontaktu s novým prostředím a lidmi v něm vyjádřili 

respondentky v individuálních rozhovorech.  

 „Já jsem se strašně bála. Já jsem měla strašnou trému. Já jsem ani s nikým 

skoro vůbec nemluvila. Pak za mnou přišel Vlasta a já jsem začala komunikovat. 

(Čeho jste se bála?) Já jsem se bála toho kolektivu. Jakej bude (Jak vás 

přijmou?) Hm“. (R1, žena, 18 let) 

 „Protože, protože si nenajdu kamarády a že na mě budou všichni prostě hnusný 

a tak. Že se prostě s nikým nebudu vycházet (Bála jste se z tohohle důvodu?)      

Jo (A jak to dopadlo?) Dopadlo to pak dobře. Už jsem už jsem se bavila              

s každým. To se spíš začli se mnou bavit. My jsme se domluvili s panimi 

učitelkami. Ukázala mi ve škole, kde co je. A byla jsem ráda, že jsem sem tam 

byla na základce  Tak po základce jsem nastoupila na střední školu do… Střední 

škola. A tam jsem si taky našla ty kamarády. Tak jsem spokojená ve škole teď. 

Nestěžuju si.“ (R18, 20 let, žena) 
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Pokud jsou klienti umístěni v domovech spolu se sourozenci, bývá v některých 

domovech zvykem, že sourozenci jsou umístěni do jedné „rodinky,“ pokud              

to kapacita rodinné skupiny umožňuje.  

 „No my jsme byli na táboře. A jsme byli s kurátorkou. A mamka trošku měla 

psychicky se zhroutila takže byla v nemocnici. A my jsme přijeli z toho tábora a 

paní kurátorka čekala, že  jako někdo pro nás dorazí, že jsem byla na propustce 

u mámy celý prázdniny měla sem bejt. Jenomže mamka nepřišla. Takže se jako. 

Já jsem se vrátila až sem jako. A paní kurátorka říká, ať si sem vezmu ségru a 

vona. A jako že už jako bude se vybavovat předběžné opatření pro ní. Takže to. A 

takže jí dala ke mně, no.“ (R14, 17 let, žena) 

Počáteční obavy mohou být mírněny právě přítomností sourozenců. Oni jsou jedinou 

vazbou, která po umístění do domova klientům zůstala, mohou být oporou i v dalších 

dnech. 

 

4.5.1 Sourozenecké vztahy  

 

Vztahy se sourozenci mohou v domově plnit několik funkcí. Sourozenci se mohou 

vzájemně podporovat, ale i chránit před ataky ostatních, pokud taková situace 

nastane.  

 „Tady jsem ráda, že mám bráchu se ségrou. No ségra už tady není. Ale jsem 

ráda, že tady mám bráchu už. Že se mě dokázal zastat včera, co mi udělal Matěj. 

(Že se zastal, je důležité?) Jo. Pro mě jo. A co mám na to bráchy… Pomoc           

od bráchy“ (R18, 20 let, žena) 

Roli sourozence může v situaci umístění v domově přebírat i další příbuzný. 

 „Mám. Mám tady dokonce i bratříně. (Bratříně to je kdo?) Jakoby můj brácha 

jakoby. Ale není to můj brácha.“ (R4, 17 let, žena) 

Vztahové vazbě mezi sourozenci připisují klienti větší míru důvěry, než vztahům 

s dalšími vrstevníky i v situaci, kdy nejsou umístěni ve stejné skupině. Vztahová 
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blízkost s jinými lidmi se ve výpovědi klientů ukázala jako pořadí, ve kterém tyto 

vztažné osoby uváděli. 

 „Jako komu já spíš věřim, jsou sourozenci a pak jsou vlastně ty vedlejší 

spoluhráči a spolužáci.“ (R8, 18 let, muž) 

 (To je člověk, kterej ti je blízkej?) „No to je můj mladší brácha. Je to vlastní 

(Dobře ale je ti blízkej?) Jo je hodně blízkej (A máš teda ještě někoho blízkýho?) 

Blízkýho. Mýho přítele a kamarády. S kterejma si jakoby můžu promluvit. Třeba 

se jim i s něčím svěřit a tak.“ (R7, 17 let, žena) 

Je zřejmé, že druhými v pořadí v očích klientů jsou osoby kamarádů a případně 

dalších osob (spolužáků, spoluhráčů), se kterými se klienti setkávají během dne. 

Důležití kamarádi či přátelé mohou naplnit roli důvěrníka v životě. 

 

4.5.2 Kamarádi a spolužáci jako vztažné osoby 

 

Marie Vágnerová
237

, V. Smékal, P. Macek, J. Mareš a S. Ježek
238

 a další autoři 

uvádějí, že vztahy s vrstevníky v roli kamarádů a spolužáků v adolescenci naplňují 

převažující část aktivity během dne dospívajících.  

Celkově lepšící se vztahy ke spolužákům odráží trend nárůstu významů vrstevníků 

pro sociální život v průběhu adolescence. Ubývá času, který tráví dospívající s rodiči. 

Role spolužáků je naplňována ve vzdělávacích aktivitách. Spolužáci nemusí ale 

současně být v roli kamarádů. Kamarádský vztah je obvykle v rovině vztahů bližší 

vazbou, než kontakty se spolužáky. Ve vztazích některých dospívajících mohou být 

spolužáci současně kamarády. Lokalita zařízení či školy není z důvodu zachování 

anonymity uváděna.     

 (A co vůbec nejradši děláte, když takhle přijdete ze školy a máte volný čas, tak 

co nejradši?) „Tak jdu za kamarádkou tady vlastně povídáme si spolu a (Jste 

ráda s ní?) No sem no.“ (R6, 17 let, žena) 
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 „Kamarády tady mám. Jako mě to tady baví.“ (R7, 17 let, žena) 

 (A blízké kamarády třeba?) „Jako mám již spoustu třeba jako tady v dětským 

domově nebo takhle prostě. Ve škole normálně to (Ve škole hodně) Hm (A jsou 

to spíš kamarádi tady odsud, nebo kamarádi jakoby z té třídy ale z venku?)         

I ze třídy jako i z venku.“  (R9, 18 let, žena) 

 „No chodím tam na školu, mám tam kamarády. Jsem tam ráda. Mám tam            

i kluka. Jo je tam zábava prostě. Tam máme každý den srandu a takový. Prostě 

když (tam) jdu.“  (R2, 17 let, žena) 

 (Máte nějaký kamarády?) „No tak docela jo (Docela jo. Tady nebo spíš na tom 

bydlení, anebo spíš na učilišti?) Doma ve škole tady i v … na tom bytě. (Kteří 

jsou lepší?) Tak ty co jsou v…  (Ty co jsou v…?) Si myslim.“ (R3, 17 let, muž) 

V období adolescence si lidé dle E. Eriksona
239

 ověřují, v čem mohou druhým lidem 

důvěřovat, zda je lze pokládat za důvěrné přátele.  

 „Ale vím, že se svěřuju do teď i více s někerýma věcma kamarádům než třeba 

tady tetám s někerýma. Jakože třeba ono někdy kamarád pomůže líp, z mých 

zkušeností než teta třeba. Nebo jakože prostě nevím. Jako jo neříkám,                

že nedůvěřuju tetě, ale někdy je to takový.“ (SR2, R5, muž 18 let, 13 let 

v domově) 

 „Těm se až tak moc si myslim nedá věřit jakože...No právě. No já bych si třeba 

kamarádovi, jako kdyby to byl fakt můj nejlepší kamarád, kterej už od začátku 

říkám všechno, tak jako jo, ale kterýmu bych  neříkala všechno od začátku, co se 

s ním bavím, tak bych mu takový věci neřekla. (Chyběla by tam ta důvěra?) Jo.“ 

(SR2, R2, R6, žena 17 let, 5 let v domově) 

Dospívající v domovech považují některé kamarádské vztahy současně i za ten typ 

vztahů, ze kterých mohou vzejít důvěrní přátelé. 

Z odpovědí respondentů je patrné, že ve vztahu ke kamarádům ze školního prostředí 

dospívající ve vzorku respondentů z dětských domovů pokládají za kamarády i své 
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spolužáky ve třídě v rámci sekundárního vzdělávání, respektive, že tyto role            

dle blízkosti vztahu výrazněji nediferencují.  

Ve srovnání se zjištěními M. Lečbycha
240

 adolescenti s mentálním postižením 

v dětských domovech ve vzorku respondentů častěji uvádějí, že se v jejich blízkosti 

vyskytují kamarádi a spolužáci. Někteří adolescenti v domovech ale prožívají samotu 

a tento stav mohou kompenzovat existencí fiktivního kamaráda. M. Lečbych uvádí, 

že adolescenti spíše trpí nedostatkem kamarádů. Rozdíl ve zjištění v terénním šetření 

v domovech by s opatrností mohl být interpretován jako působení dvou faktorů. 

Adolescenti ve vzorku spolužijí v domovech s ostatními intaktními klienty 

v rodinných skupinách a tento jev je v domovech běžný. Mají současně více kontaktů 

s vrstevníky bez postižení, se kterými mohou trávit volný čas, i když je skupina 

klientů uzavřená.  

 

4.5.3 Vztahy s partnery a představy o partnerech 

 

V adolescentním období se podle mnohých autorů (E. Erikson
241

, M. Vágnerová
242

, 

K. Hurrelmann a G. Quenzelová
243

, a další) proměňuje směřování emočních vztahů 

z původního nasměrování k rodičům na „experimentování“ při hledání intimních 

vztahů a hledání budoucích partnerů. L. Lacinová a R. Michalčáková
244

 uvádějí,       

že trvalejší vztah a citovou vazbu se vzájemnou péčí zaměřenou na partnery lze 

dosáhnout až po déletrvalejším vztahu. T. Katrňák, Z. Lechnerová, P. Pakosta           

a P. Fučík
245

 uvádějí, že průměrná délka chození s partnerem se postupně krátí 

vzhledem k narůstajícímu věku adolescentů a ve věku 17 let se pohybuje mezi 2 až 3 

měsíci. Podle této studie se adolescenti často seznamují ve školním prostředí, nebo 

při zájmových aktivitách. 
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V individuálních rozhovorech s respondenty v terénním šetření je možné 

identifikovat v hovoru o partnerských vztazích několik témat. Devět z 18 klientů má 

vytvořen partnerský vztah, ale pouze jeden klient má navázán vztah přímo v dětském 

domově. Ostatní klienti v této skupině mají navázány vztahy mimo prostředí 

domova.  

Druhá polovina respondentů neměla v čase probíhajícího šetření vztah navázán, ale 

zkušenost v partnerských vztazích již respondenti měli v minulosti. Dva respondenti 

ale jako zkušenost uvedli spíše korespondenční počáteční kontakt, jeden z nich uvedl 

korespondenci přes textové zprávy a pozdravy, které byly zprostředkované přes 

kamarádku. Je zřejmé, že tito lidé ze vzorku prošli spíše romantickým platonickým 

vztahem, než skutečnou intimní vazbou.  

 „Asi ne. Já nevim, jak to mám teď zrovna. Teď zrovna fakt nevím jelikož. Já       

jsem si sice s jednou začal psát, ale nevím, jak to mám. Nevím.“ (R5, 18 let, 

muž) 

Ne všechny zkušenosti v intimních vztazích s partnery byly v životě respondentů 

pozitivní. 

 „Měla jsem přítele. Jedenáct měsíců jsme spolu byly a po té době už nechci. 

Vlastně to co jsem zažila, tak to už ne. (Už ne. Radši počkáte chvíli?) Jo počkám, 

dokud se někdo fakt dobrej nenajde, takovej prostě (Bolelo to hodně jako 

uvnitř?) Jo.“  (R6, 17 let, žena) 

Malá část respondentů (3 respondentky) v rozhovorech uvedly, že současný kontakt 

s partnery je spojen se sexuální zkušeností. T. Katrňák, Z. Lechnerová, P. Pakosta      

a P. Fučík
246

 uvádějí, že ve věku 15 až 17 let má zkušenost v oblasti sexuálních 

vztahů více jak polovina hochů a dívek. M. Lečbych
247

 uvádí, že adolescenti a mladí 

lidé s mentálním postižením ve výzkumném vzorku mají zkušenost se sexuálním 

kontaktem a soužitím s partnery jen v malém počtu případů. Toto zjištění zahrnuje 

osoby, které žijí částečně samostatně v rámci služby chráněné bydlení a souhlas      

se soužitím je spojen s názorem rodičů. 
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 (Když říkáte přítel, tak je tam taky nějakej sex?) „Jo je. (A jste spokojená         

po téhle té stránce. Nebo máte pocit, že by to mělo být jinak?) Ne jsem 

spokojená.“ (R 15, 16 let, žena) 

 (Už byl nějaký sex?) „Jo. (Jaký to bylo?) Jo. Tak jo.(Šlo to?) No…Já se trochu 

stydím.“ ( R12, 15 let, žena) 

Klienti dětských domovů mají pro kontakt s vnějším prostředím méně příležitostí. 

Jistou bariéru v kontaktech intimnějšího druhu je regulace organizací domova a také 

to, že klienti jsou v některých případech spolu v domově ve stejné rodinné skupině, 

titíž lidé se vzdělávají ve stejném vzdělávacím programu ve stejné škole. Často jsou 

svědky méně pozitivních stránek osobnosti ostatních klientů v situaci konfliktů.       

T. Katrňák, Z. Lechnerová, P. Pakosta a P. Fučík
248

 uvádějí, že výběr partnerů           

u dívek je orientován spíše ve směru k věkově starším mužům, naopak u chlapců je 

výběr orientován na mladší ženy. Ve výběrech obou pohlaví je častější homogamie 

vzhledem ke vzdělání. Místem, kde nacházejí mladí lidé své partnery, je kromě 

vrstevnické skupiny se společnými zájmy také prostředí školy a prostředí tanečních 

klubů či diskoték. 

Někteří klienti spojují význam chození spolu s romantickou zamilovaností                 

a „omámením“ ve stavu zamilovanosti, které je charakteristické spíše pro ranější 

vývojovou etapu a je popisováno u intaktní populace dospívajících (L. Lacinová,     

R.
249

. Dívky prožívají vztahy s partnery citlivěji než chlapci, kteří v některých 

případech nepokládají takové vztahy za příliš závazné.  

 (Už jste někdy s někým chodil?) „No hodně krát…  A k čemu to bude, když mám 

nějakou holku, když s ní chodím. To vůbec nic neznamená. (A co to znamená 

vlastně s někým chodit?) Že prostě ta holka nebo ten kluk prostě do sebe 

zamilovaný.“ (R16, 17 let, muž) 

 „No já nevim. Tak já nejsem nějak vysazená úplně na ty chlapy. Protože jeho 

jsem potkala a to. Ono mě tak jako omámilo, takže“ (Co to bylo, co vás tak 
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omámilo?) Nevim.  (Co to bylo?) Vůbec nevim. Ten jeho pohled. Všechno.“      

(R 14, 17 let, žena) 

Adolescenti v dospívání mají své představy o budoucích partnerech. Představy 

některých dospívajících mohou být ovlivněny některými mýty v partnerských 

výběrech
250

. Nabízí se otázka, jaké ideální představy se objevují u adolescentů 

z domovů.  Představy o budoucích životních partnerech adolescentů s mentálním 

postižením a hraničním stavem, které jsou zachyceny v rozhovorech, přinesly 

v jistém směru překvapující výsledky. Proměnu představ o partnerech a o jejich 

preferovaných vlastnostech dobře manifestují výroky mladých žen. 

 „Dřív jsem chtěla takový hubený, takový šampónci. No a teď mi to už je jedno 

prostě. (A kdyby bylo obojí tak je to nejlepší?) Hm. A hlavně se mě líběji           

to hlavně, když nejsou puberťáci, takhle no. Spíš se staršíma chodím, než 

s mladšíma.“ (R7, 17 let, v domově 14 let) 

 „Tak aby neřval po lidech třeba. Nebral nic v obchodě. Nenadával sprostě.“ 

(R4, 17 let, v domově 13 let) 

 „No jako mě na tom, že jestli je hnusnej, nebo hezkej, mě na tom nezáleží. Není 

to důležitý...Jej. No jako především normálně milýho, kterej by mi prostě 

normálně třeba nešikanoval nebo takhle. A kterej by mě měl rád, jaká já prostě 

sem. A nesoudil by prostě podle toho, jestli jsem taková nebo maková.“ (R9, 18 

let, v domově 15 let) 

 „Aby, aby chodil do práce. Aby vydělával. Aby mi prostě pomáhal s dětma. 

Abych to nedělala jenom já. Ale von by mi moch pomoct.“ (R18, 20 let,  11let             

v domově) 

V představách mladých žen, které žijí v institucionální výchově mnoho let, je zřejmý 

posun od charakteristik zevnějšku ke znakům, které znamenají absenci rizikových 

vzorců až ke zralejší představě o obsahu role dospělých osob.  
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 „Tak určitě, aby chodil vždycky za mnou s nějakým problémem. Abych mu mohla 

porozumět a pomoc. Aby byl prostě na mě hodnej. Chápavej. Aby nebyl takovej 

ten blbec, kterej se otáčí za holkama takovýma. Aby byl můj prostě.                  

(Co to všechno znamená kromě toho, co jste najmenovala. Aby byl můj?) Aby 

byl prostě dobrej rodič v budoucnu. Aby měl prostě nějaký zajištění. Abych ho 

mohla brát prostě jako partnera. Abych se nemusela bát, že se něco stane. Což    

v dnešní době se bojí skoro každej, protože to, co se děje venku, je hrozný. (R14, 

17 let, v domově 1 rok) 

Uvedený výrok zaznamenává nejen představu o vlastnostech partnera, ale také 

požadavek, aby partner byl ochranou před nejistotou. Poněkud odlišné představy 

mají muži ve vzorku v terénním šetření.  

 „Nesmí být úplně jako taková, nevím, jak bych to řek jako. Nesmí být úplně jako 

taková divná. Mě ani nezáleží. Jako záleží mi také na vzhledu, aby nebyla úplně 

nějaká šeredná s prominutím. Aby jí jako záleželo na mě a ne třeba. Aby             

si se mnou nenaplánovala třeba rande, a potom najednou jsem jí neviděl třeba 

s kamarádkou venku místo mě. Aby mě nedokázala zkrátka podvíst, aby mě 

prostě jako měla ráda.“ (R5, 18 let, 13 let v domově) 

 „Slušný holky.  Hodná.  Milá. No.“ (R3, 17 let, v domově 3 roky) 

Muži v terénním šetření vyjadřují požadavek intimity a důvěry ve vztahu, žádoucí 

povahové vlastnosti a nesouhlas s podvodným chováním či lhavostí. Naopak méně 

zralou orientaci na odlišnost až poněkud překvapivý neosobní postoj vyjádřili další 

muži. 

 „Jo, emo a. Jenom emo a tak no. Anebo ještě se mi líbí ty. Jak bych to řekl. 

Hiphop a takhle nějak prostě.“ (R13, 17 let, v domově 6 měsíců) 

 „Tak aby byla. Aby měla nějaký chování dobrý. Aby se to nějak chovalo.“ (R8, 

18 let, 6 let v zařízení) 
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4.5.4 Roztříštěné vztahy s rodinou 

 

Sourozenecké vazby v rodině klientů mohou být v některých případech velice 

nezřetelné.  Dospívající, kteří zůstávají v domovech po mnoho let, své sourozence 

poznávají až po mnoha letech, péči o některé sourozence klientů přebrali již 

v minulosti prarodiče a kontakt je jen velice řídký. V některých případech                 

se setkávají sourozenci poprvé v životě až v době pobytu v zařízení a bude důležité, 

jak nově objevení sourozenci vzájemné vztahy budou rozvíjet v budoucnosti. 

 (Tak ty jsi říkala něco o bratrovi. Máš jako jednoho sourozence?) „Ne mám jich 

víc. Brácha ten tomu je šestnáct. A když já sem šla sem do děcáku, já jsem ani 

neviděla šestnáct let. On  najednou to si mě nějak to na mě jak se se mnou spojil, 

že on o tom taky nevěděl. Tak si našel nějakýho terapeuta nebo co, a to bylo        

v rodnym listě napsaný, že jako že jsem jeho sestra a pak ještě brácha Roman, 

ten je starší. Ten už má dítě a to bydlí v Brdech. Pak ségra Róza a Robin (Takže 

je vás hodně co?) Ještě Petr, ale ten bydlí u babičky“. (R7, 17 let, žena) 

Rodiče některých klientů vykazují sami rizikové vzorce chování, pro které se ocitají 

ve výkonu trestu odnětí svobody. V tom případě byly děti odebírány, a pokud nebylo 

možné je svěřit do výchovy jiným příbuzným, byly umístěny do domovů. Po dobu 

výkonu trestu byl kontakt s rodiči přerušen. 

 „Vlastně mámu, mámu pustili před dvouma měsícema. Takže jako už jsme         

se viděli všechno. (Byla tady za vámi?) Byla, byla, hned přijela (A mamka bydlí 

teď kde?) Oni jsou rodiče jsou v Praze (Pořád?) S tátou. Táta, máma v Praze 

(No a teď budou prázdniny. Říkáte, že maminka, že jí pustili teď nedávno, 

budou prázdniny. Pojedeme za ní?) Pojedu se za ní podívat. Určitě (A už máte 

naplánováno?) No v srpnu (V srpnu. Jo. Vy jste říkal, že budete na brigádě.) Já 

budu na brigádě dvacet sedum, pak vlastně jedu do Chorvatska do konce (Aha, 

aha.) A vlastně potom jak mi to skončí, tak se tam pojedu podívat. To je otázka 

jednoho dva (Dnů? Jo takhle takhle. Já jsem myslela třeba na čtrnáct dní. Nebo 

tak.) Ne ne ne ne.“ (R8, 18 let, muž) 
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Ve výpovědi klienta je patrná jistá opatrnost v kontaktu s matkou a nejistota 

v budoucím vývoji. 

 (No vy říkáte, že vlastně jste tady krátce. Říkala jste, když jste tady takhle 

krátce, jak to je, jak člověk může často domů, nebo jak to chodí?) „Na dva 

víkendy. Musíme na propustky. Když si požádám jako rodiče u kurátora,             

u sociálních pracovnic. A jako můžu jako na víkend domů. Ale jelikož máma 

teďkom nějak blbne a tak, a jsou problémy doma, tak jako se mi moc nechce 

jezdit. (A to jsou problémy s vámi, nebo se sourozenci, nebo s partnerem nebo 

jak?) S maminkou. Protože maminka trošku je i psychicky, tak jako zdravotně 

úplně někde jinde, takže má přítele, který není zrovna až tak dokonalej. A bydlí      

v takovým prostředí, že se mi ani moc nechce jako. Na návštěvu bych šla, ale 

jako že bych šla na víkend, nebo tak jako že bych teďkom zrovna. Teď už mám    

u sebe ségru, takže jako se mi moc nechce jezdit.“(R14, 17 let, žena) 

Komplikace v kontaktu s rodiči jsou u této klientky způsobeny onemocněním matky, 

jen velice opatrně klientka hovoří o prostředí, ve kterém (patrně doplněná) rodina 

žije.  

Někteří starší sourozenci klientů již založili své vlastní rodiny a kontakt s nimi je 

možný jen tehdy, pokud sourozenci vysloví souhlas. Kontakt bývá spíše krátkodobý. 

 (Jezdíte za ní – za sestrou - na prázdniny?) „Jo, jezdím. Aby sem se tam              

o vánocích (Teďka?) No (Na jak dlouho?) Na tejden. Protože oni pak jedou 

někam na dovolenou.“ (R 17, 18 let, muž) 

U některých klientů se ve vztazích s rodiči na významu nabývá možnost či schopnost 

rodiny zvládat péči o klienta, který vyžaduje větší míru péče. 

 „Já jsem s mamkou vycházel dobře (S mamkou jste vycházel) I s babičkou          

a dědou (A trestali vás za něco?) Mamka byla na mě hodná.“ (Jo jo. A jakou jak 

vidíte tu vaši situaci doma teď. Jaký to vlastně je?) Jsem smutnej, že tam nemůžu 

s mamkou být (Myslím si. Stýská se vám?) Jo (A jak to poznáte, že začnete být 

smutný?) Já nevim (Najednou se to tak objeví?) Jo.“ (R11, 15 let, muž) 
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Roztříštěné kontakty s rodinami u některých klientů můžeme shrnout do několika 

skupin na základě otevřeného kódování: nově nalezené kontakty, přerušované 

vztahy, nejisté vztahy, krátkodobá setkávání. V těchto typech kontaktů s rodinnými 

příslušníky klienti jen velice obtížně budou hledat jistotu pro příští období.  

 

4.5.5 Obtíže rodičů a bariéry ve vztazích  

 

Vztahy rodičů a dětí se vyvíjejí kontinuálně od dětství. Petr Macek a Zuzana 

Šafránková
251

 uvádějí, že důležité v prožívání vztahů a možných obtíží či konfliktů 

s rodiči je posouzení a vnímání vztahu ze strany dospívajících. Za důležité pokládají, 

zda rodiče jsou vnímáni jako emočně vřelí a zajímající se o dění s dospívajícím          

a v jeho okolí. 

 „Tak já jsem to doma neměla úplně nejjednodušší. Ona si máma našla přítele.    

A potom tu všechnu pozornost, co věnovala vždycky nám, tak potom jí prostě 

přemístila na přítele. My jsme pro ní nebyli tak důležitý. No a zrovna v tom 

největším stadiu jakoby v tý ne v pubertě, ale v tom prostě, když holka se jakoby 

snaží domluvit s mámou, jakože mám třeba kluka nebo tak, to mámu vůbec 

nezajímá. No a tak prostě to doma nefungovalo no. Jako více méně, když jim 

volám jakoby mámě, protože oni telefon ještě nemaji, tak když jim volám, tak 

máma řekne, že kluci buďto spěj, nebo že jsou venku. No, a když tam jednou byli, 

tak bráchové byli docela hnusný, jakože se mnou moc nechtěji mluvit no.“ (R12, 

15 let, žena) 

Prožívání nezájmu ze strany matky, absence emoční vřelosti a porozumění je 

prožíváno klientkou domova jako bolestné zvláště proto, že je spojeno s domnělým 

(možná i skutečným) bráněním v kontaktu se sourozenci a ztrátou kontinuity 

sourozeneckých vztahů. 

Neschopnost matky uspokojivě řešit sociální situaci v rodině, chudoba, která je 

patrně pro rodinu charakteristická, a negativní příklad sourozence klient vnímá jako 
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vlastní obtížnou situaci a pro budoucnost klienta bude ve vztazích faktorem 

znejišťujícím i jeho vlastní situaci. 

 (Jo. Kolik vás bylo doma?) „Čtyři klucí. No jedna ségra (A někdo z nich je taky 

tady?) Ne (Jenom vy. Všichni ostatní jsou doma. Páni?) Brácha akorát sedí 

(Brácha je zavřenej. To je starší bratr, předpokládám?) Jo (Jo. Pak jste vy              

a sestry jsou mladší?) No malej brácha. Tomu je čtrnáct. Nás je pět. Ještě menší 

brácha a ségra (Tak je vás hodně) Tý je tři (Páni jo. To teda hodně malá, hodně 

malá. Takže fungujete trochu jako velkej táta, když přijedete domů) Docela      

jo (Docela jo. Tak a teďka, když jakoby přijedete domů?) Si scháním nějakou 

brigádu, abych taky pomoch mamce (Mamka je sama?) No nevlastní táta tam je 

(Aha) Ale ten vůbec nedělá (A jak to funguje teda?) No mamka třeba chodí       

na borůvky nebo na houby. To co vydělá, tak stejně se rozdělí na nějaký měsíce. 

(Není to vůbec jednoduchý) To jo.“ (R3, 17 let, muž) 

Nezájem matky o osud dítěte či spíše zájem, který se omezuje na finanční profit, je 

dalším bolestivým zjištěním způsobujícím bariéry ve vztazích s rodičem. 

 (A jezdíš domů, nebo jak ty to máš?) Ne, já já se s matkou moc to nebavim 

(Nebo za příbuznejma někam?) Ne. Já potom. Já jsem u nich byla naposledy, 

bylo to myslím, že o vánocích, a to jsem si tam přinesla nějaký peníze, abych 

jako koupila dárky jako jim takhle. No až nakonec matka jako po mě to chtěla,   

že chtěla to nakoupit prej něco malýmu takhle. Tak jsem jí řekla, že jako z toho 

něco dám a tak až nakonec přinesla cigarety a chlast. Takže tak (A to tě 

zklamalo?) A od tý doby. No. Takže od tý doby tam jakože nejezdím. Protože 

jsem zjistila, že mě chtějí jenom za prachy…. No a nakonec jsem jí viděla teď 

před měsícem. Se najednou objevila. A jakože. Ona se mnou chvilku mluvila       

a takhle. Nakonec potom odešla. Ale zjistila jsem to, že ona ví, že taťka zemřel    

a že beru nějaký to sirotčí, sirotčí důchod. Že Roman, když odsaď odešel. On byl 

na útěku dřív. Jemu je teď dvacet jedna. Když tady byl ještě v sedmnácti, on       

se učil na řezníka taky v…, tam, kde se učím já. On jako byl šikovnej. On se chytl 

nějaký party, tak prostě odešel. A pak v osumnácti si sem přišel pro peníze až. 

Tak sem s ním šla i matka. Ta jenom pro peníze a nic nezeptala, tady jak           
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se vůbec mám a takhle. Takže je mi jasný, že to že prostě až budu chtít odejít,     

že určitě za mnou přijde, až bude chtít ode mě peníze. Nic jinýho ne.“  (R7, 17 

let, žena) 

Rodiče samotní se mohou být zdrojem obtíží ve vztazích s vlastními dětmi                

či vytvářet bariéry v kontaktu s dalšími členy rodiny. Jen obtížně je možné očekávat, 

že by tyto závažné jevy mohly být překonány pouze snahou ze strany dospívajících 

dětí. Z dat získaných v šetření není patrné, zda je práci s rodinami věnována 

pozornost, či zda rodina klientů o nějakou pomoc požádala. Není proto možné 

usuzovat na  chybějící terénní práci s rodinou, která by mohla pomoci stav               

ve vztazích mezi klienty a jejich rodinami posunout. 

 

4.5.6 Symptomy deprivace a subdeprivace ve vztazích 

 

Oslabení základní vazby v raném dětství mezi rodiči a dětmi, nebo její absence, 

může být patrné i v období adolescence. Lidé s poruchou attachmentu  (J. Bowlby
252

) 

mají obtíže v kontaktu s jinými lidmi podobné těm, které prokázaly výzkumy           

Z. Matějčka a dalších autorů
253

. Důsledky deprivace se projevily v pozdějším věku 

bývalých klientů domovů v nestabilitě vztahů s partnery, v rozvodovosti i v obtížích 

v navazování bližších vztahů. Stejné obtíže v navazování vztahů uvedla i klientka 

v terénním šetření. 

 (Tak a teďka když byste měla říct, máte tady úplně nejlepší kamarádky nějaký?) 

„Ne (Vůbec. Ani jste neměla před tím?) Jako tady. Ne. Já dlouho jsem neměla 

nejlepší kámošku. A já jsem fakt jako tak sama, jako když se se mnou někdo baví, 

tak se s ním bavím, ale tak.“ (R12, 15 let, žena) 

Klienti v terénním šetření v charakteristice vztahů uváděli i další nápadné znaky. 

Pokud není navázán základní vztah se vztažnou osobou, pozdní důsledek se objevuje 
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i v neschopnosti rozlišit kvalitu či blízkost vztahů mezi rodinnými příslušníky            

a dalšími osobami. 

 (Pak si říkala, že máš ještě kamarády na intru, že jo) Hm (Ve škole. Tady máš 

taky kamarády?) Tady jenom trochu. Tady mám bráchu, tetu, Denču, Nikolu           

a dál nevim. Já má asi jenom čtyři kamaráda jinak víc ne. (A pak si říkala,       

že máš mamču, že jo) Mám mamku. (A pak máš ještě někoho blízkýho?) 

Bráchu. To je asi sedum. Pak nevlastního taťku. A potom už dál nevim. Tam 

třeba, oni mi třeba půjčeji mobil. nebo …. já si jí dám do uší a poslouchám.      

No když dostanu nerváky. tak si ji prostě zapnu.“ (R2, 17 let, žena) 

Dlouhodobá deprivace vztahu v původní rodině může mít i závažnější důsledky.  

 (Jak by to bylo, když by to dopadlo úplně nejlíp pro vás?) „Jo tak jako svatba. 

Voženit se. Mít psa. Děti a tu auto. Peníze a všechno.“ (R13, 17 let, muž) 

Ve výrocích tohoto klienta se ukazuje, že deprivace základního vztahu nedovoluje 

rozlišit v očekávaných vztazích mezi vztahy k lidem a vztahem k věcem, které jsou 

předmětem přání. Chybění základní vazby, která nebyla vytvořena v rodině klientů, 

lze jen obtížně nahradit.  

Nabízí se otázka, zda uvedené symptomy deprivace ve výrocích souvisí s délkou 

pobytu klientů v zařízení, či zda se vyskytují i u respondentů, kteří jsou v zařízení 

krátce.  

 

Tabulka 17:  Výskyt symptomů deprivace a subdeprivace 

Respondent Věk Délka pobytu Důvod přijetí 

R13, muž 17 let 6 měsíců Alkohol, krádeže, sociální důvody 

R2, žena 17 let 12,5 roku Sociální důvody, (odložené dítě) 

R12, žena 15 let 7 měsíců Sebedestruktivní chování, týrání 

Zdroj: autorka práce 

 

Z porovnání dat nelze určit, zda důvodem deprivace či subdeprivace je umístění 

klienta v institucionální výchově. Detekované symptomy ve výrocích se vyskytují  
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ve 2 ze 3 případů u osob ze vzorku, které se nacházely v domově po krátkou dobu 

v době, kdy je realizována terénní sonda. S opatrností je možné říci, že symptomy, 

které se u klientů projevují, souvisí spíše se slabou až absentující základní vazbou 

v rodině.  

Studie, které by se zabývaly případnou možností kompenzace chybění attachmentu 

v prostředí dětských domovů, případně kompenzací v práci s původní rodinou,         

by jistě byly přínosné. 

 

4.5.7 Vychovatelé ve vztazích jako důležití dospělí 

 

Dospívající pokládají obvykle za důležité osoby své učitele.  Ve škole učitel             

ve vztahu k dospívajícím nejen vzdělává, ale může být také člověkem, který radí při 

volbě povolání, podpoří v nelehké životní situaci. Vychovatelé v dětských domovech 

dle L. Placákové a kolektivu autorů
254

 nahrazují roli rodičů v situaci, kdy dospívající 

potřebuje oporu. S. Ježek
255

 uvádí, že funkcí nepříbuzných dospělých je emoční 

opora, hranice, status, instrumentální pomoc, vzor a doplnění rodičovské péče (nebo 

její náhrada).  

 „Z rodiny tady strejda. (Jo toho považuješ za rodinu?) Jo. Tak všichni tady        

co jsou, tak to jsou jakoby rodina. Jsme na jedný lodi tak. (Jo. Tak spolu držíte) 

No. (Jsou teda jako důležitý pro tebe tady ty lidi?) Jsou. Jsem tu zvyklá už od tří 

let. Je to jak moje rodina. (R7, 17 let, žena) 

 (Považujete tady třeba strejdy tedy za blízký osoby)? „V chování jako co nám 

dávaj určitě.“ (Jak se k vám teda chovají. Ale jinak že by byli vysloveně          

na roveň třeba já nevim příbuzní?) Ne ne ne ne.“ (R8, 18 let, muž) 

Ve výrocích klientů z domovů se objevuje ocenění podpory a pomoci ze strany 

vychovatelů, ač si respondenti uvědomují existující rozdíl mezi vychovateli a rodiči 

právě v blízkosti vztahu.  
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 „Já tu tetu co mám tak já ji považuju jakoby za svou druhou mámu jakože která 

mě jakože vychovala.“ (SR 2, 193-4, R6, 5 let pobytu v domově, žena) 

 „Já taky.“ (SR2, 195, R4, 13 let pobytu v domově, žena 17 let) 

 „Já nevim, já to mám tak půl na půl. Jako neříkám, že jí nemám rád. Mám jí rád 

hodně. Ale taky že mám na paměti, že mám tátu, kterej hodně se dostal z hodně 

velkých problémů a že se dostal na dost dobrou úroveň jako v životě. Měl být 

téměř na ulici, a nakonec se vyhrabal z toho ze všeho a je teď, má byt má 

všechno. A za to ho uznávám. To jako nechci říct o tetě, že jí nemám rád. To jí 

rád mám. A ona mi pomáhá ze vším, všechno, všechno mi zařídí. Když mám 

problém si to zařídit sám, tak mi pomůže, a já ji za to mám rád. Ale oba dva 

mám rád stejně. Nechci to porovnávat jakoby takhle, protože nechci ani jednomu 

křivdit.“ (SR2, 195-204, R5, 13 let pobytu v domově, muž) 

 „Ten zas dokázal to a ta zase tohle.“ (SR 2, 207, R5, 13 let pobytu v domově, 

muž) 

Je zřejmé, že klienti nejen oceňují podporu a pomoc, ale současně si uvědomují,        

ve kterých oblastech a do jaké míry vychovatel nahrazuje rodiče.  

 

 

4.6 Názory klientů na výchovu, tresty, odměny a výsledky výchovy 

 

Složitost výchovného působení v prostředí dětských domovů může být ovlivňována 

kromě jiných faktorů i tím, jaké výchovné vzorce, jaké metody či prostředky 

výchovy jsou ze strany rodičů v rodině uplatňovány. Adolescenti dle P. Macka          

a Z. Šafránkové
256

 pohlížejí více diferencovaně, analyticky a s odstupem na sebe       

i druhé. Jejich pohled je méně závislý na okolnostech. V domovech bývá součástí 

dne hodnocení klientů v různých oblastech. Má směrovat klienty k modifikaci           

či vytvoření návyků ke změně vzorců chování. Ve výpovědích klientů domovů jsou 

sledovány metody výchovy, které nejčastěji užívají rodiče kromě promluv a dále 
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které metody užívají vychovatelé. Otázky v rozhovorech jsou směrovány specificky  

na odměny a tresty a na oblasti, se kterými tyto metody souvisejí.  

Respondenti nejprve hovořili o celkovém obraze výchovy doma.               

 „Ze začátku jakoby dobře. Akorát jsem se zkazila těma lidma, co tam byli.“            

(R6, 17 let, žena) 

 „Doma mě vychovali dobře, ale tady mi docela pomohla ta jedna.“ (R10, 15 let, 

muž) 

 „Jak bych to řekla... Máma mě nějak moc nevychovávala. Já jsem se spíš učila 

sama. Všemu. Jenom když měla náladu, tak se se mnou o něčem bavila, ale jinak 

moc ne....  No ona, nevim, asi byla tady trochu psychicky jinak. No a prostě když 

měla, prostě se všechno odvíjelo od její nálady... Tak byla jenom s přítelem         

a se mnou se vůbec nebavila.“ (R12, 15 let, žena) 

 „Já jsem nikdy nějak nebyla asi trestaná. Že já už jsem jako od svých desíti let 

nějak vždycky si svoje vydupala. Abych měla říct pravdu...Akorát když jsem byla 

na Slovensku u babičky a u toho táty tak, babička mě vždycky nutila, že když 

jsem nedojedla jídlo, tak jsem stála v koutě. A tak jako. Dokud jsem to nesnědla. 

A když jsem si neudělala úkoly, nešla jsem ven. Ale nebylo to nějak extrémně 

hodně krát.“ (R 14, 17 let, žena) 

 „Ne ani ne. Jako na začátku to bylo pro mě jiný. Že prostě u mámy jsem mohla 

chodit támhle do desíti do jedenácti do večera. Ale to tadyhle je to prostě jiný.“ 

(R15, 16 let, žena) 

Výchovné prostředí v rodině klientů bylo charakteristické nepřítomností bezpečné 

hranice chování, nebo rodiče rezignovali na výchovné snahy v situaci, kdy sami měli 

obtíže.  

Překročení hranice chování bývá obvykle provázeno upozorněním, domluvou, nebo 

sankcí, naopak žádané vzorce jsou zpevňovány soustavou odměn.    
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 „Když chodím domů pozdě a tak. Třeba v jednu. Já nevim. (Proč to dělaj, že vás 

trestaj. Co myslíte?) Sem se už naučil, že to nemám dělat a tak.“ (R13, 17 let, 

muž) 

 „No tak za dobrý chování hlavně. Že jsme vlastně všichni v pohodě s těma 

ostatníma tady na děcáku. Třeba když tady jsou rozbroje, tak je to strašně divný 

takový.“ (R6, 17 let, žena) 

 „Jej. Tak to jsem neslyšela hodně dlouho. Třeba, já nevim, když jsem teďkom 

říkala to vyznamenání, jak jsem měla na konci devítky, tak za to mě pochválila. 

Tak to bylo snad poprvý po nějakých šesti letech. (Po šesti letech. To je hodně 

teda.) No takže jsem nevěděla, co s tím mám dělat jako. Jak se mám zachovat. 

(Přišlo vám to hloupý, že vás pochválila za vysvědčení?) No bylo mi to takový 

divný. Tak a teďkom třeba, když mě tady někdo pochválí, tak já se úplně stydím, 

prostě. Nevím, jak to mám přijmout. (Jo. To je těžký) Hm.“ (R12, 15 let, žena) 

Po letech absence pozitivní zpětné vazby se klientka zatím s tímto jevem neumí 

vyrovnat. Vychovatelé mají příležitost klientce pomoci emocionálně pochvalu 

zvládnout. V této situaci je role vychovatele velice důležitá a nezastupitelná.  

 „No že hezky uklízím a tak když (Když přijdete dom?)  Pomáhám. (Pomáháte.    

A to jste dělal i dřív?) Jo (Jo. A taky vás chválili?) Jo.“ (R13, 17 let, muž) 

 „Máma (Hm) za to, že jsem slušná a že, že neodporuju. A že poslouchám           

ve škole. Trest  jako, že jsem dělala jakože ty průsery, jako. A jednou, to jsem 

nechtěla, ale jednou jsem utekla ze školy. Jo. Že mě netrestaj, jako že mě trestaj 

za to, že třeba tak já řeknu, já to dělat nebudu. Anebo, že prostě strejda             

mi řekne, jdi si udělat tu, jakože školní potřebu. A já si to udělám až večer.          

A potom začínám být hubatá. Že prostě se mi to nelíbí. Že to dělat nebudu           

a takhle.“ (R15, 16 let, žena) 

 „Furt lepší, než něco horšího. Když už to jde ke čtyřce, k pětce, tak třeba           

ve škole, tak to už je špatný. To už jako zas jako mají prst nahoře. No trest ani 

ne. Spíš takový pohrožení. Dokud to neudělám, neuklidím nebo neučím, tak mě 
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nepustí (A dostáváš nějaký tresty?) Tresty no. Dostával jsem zarachy, ale to      

už jakoby dřív. To sem byl mladej.“ (R5, 18 let, muž) 

V axiálním kódování je možné zaznamenat, že sankciováno je překročení 

nastavených pravidel. Je zřejmé, že klienti pravidla znají. V rozhovorech není 

záznam o tvrdých trestech ze strany vychovatelů, které by bylo možné spojit 

s pocitem ohrožení autority vychovatele. V jednom případě se klient na téma 

vlastních vzorců chování vyjadřuje nečekaným způsobem. 

 „No. To jsem měl už taky. Takže nějak už od pátý třídy takhle. No to už možná 

od první, od školky, prostě už jsem se prostě jsem se úplně jsem se choval 

strašně prostě. Nervy už jsem měl prostě. Takový úplně náznaky jsem měl. 

Nervy. Dokať jsem došel jsem prostě jsem došel. Došel jsem a mlátil do všeho 

(To už teď neděláte?) Taky. To dělám pořád. Když mám nervy. A u mě prostě jak 

ty nervy mám větší a větší no. Nervy. Já nevim. Oni jsou blbí. Oni s tím prostě 

nic neudělaj, no. To je prostě jejich chyba, no. Ale tady fakt něco udělám, to      

se potom zblázněj pak.“ (R16, 17 let, muž) 

Ve vzorku respondentů v terénním šetření je tato výpověď výjimkou. M. Lečbych
257

 

označuje tyto vzorce jako náročně zvladatelné chování, které se u mužů v období 

dospívání projevuje agresivitou. Nezralost osobnosti a narušená oblast seberegulace 

s agresivními projevy bývá hodnocena okolím jako problém a ohrožující chování. 

 

 

4.7 Představy respondentů ve vztahu k budoucnosti 

 

Budoucnost v životě člověka je horizontem, ke kterému lidé směřují s očekáváním. 

Adolescenti s mentálním postižením vyjadřují svá očekávání ve vztahu 

k budoucnosti často jako nereálná, jako ideální představy (M. Vágnerová
258

). 

Plánování partnerství, rodičovství, bydlení, představy o vykonávané placené práci 

jsou cíle, které adolescenti v terénním šetření komunikovali jako další téma 
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258

 VÁGNEROVÁ, ref. 117. 

VÁGNEROVÁ, ref. 137. 
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skupinových rozhovorů. Prvním tématem, ze kterého se odvíjela všechna další, bylo 

téma, kde a s kým chtějí respondenti žít, jakmile odejdou z dětského domova.          

Za výpovědí v rozhovoru jsou uvedeny kódy ze skupinových rozhovorů. 

 

4.7.1 Kde a s kým chtějí žít 

 

Adolescenti z dětských domovů a domovů se školou se ve většině případů budou 

vracet nejprve do rodiny či k dalším příbuzným. Ač ne všichni vnímají rodinné 

prostředí jako spolehlivé a jisté, rádi by se opřeli o rodinné zázemí, alespoň v prvních 

dnech.  

 „No to já bych byla určitě doma u mámy, bych byla teďka na čas, takže bych jí 

tam pomáhala, nebo bych jí tam chodila zatím do práce, než bych si vydělala 

peníze a pak bych vlastně se odstěhovala, ale byla bych furt v tom stejným městě, 

tam, kde bych to dělala.“ (SR2 – R6, 17 let, žena) 

 „No to já bych šla nejspíš za dědou. Teďkom, než bych si tak jako něco našla. 

Bych mu tam platila a tak. A pak bych byla s přítelem.“ (SR2 – R4, 17 let, žena) 

V tomto případě mladé ženy vnímají oporu o rodiče či prarodiče jako jistotu 

v počátcích samostatného života. T. Katrňák, Z. Lechnerová, P. Pakosta a P. Fučík
259

 

uvádějí, že mladí lidé plánují odchod od rodičů v intervalu 20 až 25 let. Odchod      

od rodiny je spojen s placenou prací. Dřívější odchod od rodiny plánují lidé 

s výučním listem, později odchází vysokoškolsky vzdělaní mladí dospělí. 

 „Zatím asi sám, ale vzal bych si k sobě asi taťku, abychom to oba dva táhli, když 

tak. No, to ani o to nejde, ale že ho chci mít na blízku prostě. Nevím, někde 

v jézeddé. Prostě kde bych si sehnal práci. Dokud jako se nestane, bohužel, co   

se stává prostě normálně, že by zemřel.“ (SR – R5, 18 let, muž) 

Ne všichni klienti dětských domovů se mohou vrátit do rodiny. U některých z nich   

se objevuje počínající generativa, dozrávající potřeba postarat se o staré rodiče. Jiní 

adolescenti se musejí spolehnout na pomoc druhých lidí. 

                                                           
259
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163 
 

 „Já, já bych chtěla bydlet, já když jsem tady měla sociálku, tak ta mi říkala, že 

má jednu kámošku a že by mě s ní seznámila a že by  pro mě to udělala, že by mi 

našla nějaký, že v Ch... nějaký jako že to bydlení, že by mi pomohla sehnat         

a tak.“ (SR3 – R7, 17 let, žena) 

Někteří adolescenti by si rádi uchovali vazbu v lokalitě dětského domova, aby bylo 

možné se obrátit na někoho, komu důvěřují, případně s kým si vytvořili vztah            

a představují si setrvání ve vztahu s partnerem i v budoucím čase.  

 „Já bych bydlel nejradši tady ve vsi.“ (SR3 – R8, 18 let, muž) 

Někteří klienti ale pociťují vnitřní nevyřešené problémy, a ač jsou v kontaktu 

s původní rodinou, plánují odejít někam, kde by mohli začít znovu a všechny 

nevyřešené oblasti života nechat zde. V úvahách o budoucnosti se projevují ideální 

představy na základě letmých návštěv a vnějšího obrazu lokality. 

 „No tak většinou, co se všichni hrnou, já chci bydlet sama. Já. Já bych chtěla 

bydlet v Bulharsku, protože já tam mám rodinu.  Tam bych chtěla bydlet, 

v Bulharsku.“  (SR5 – R15 – 16 let, žena) 

 „ Asi v Rakousku. No se ségrou tam jsem byl párkrát.“ (R3, 17 let, muž) 

Zcela opustit rodinu či příbuzné ale žena ve vzorku zřejmě nechce. Spíše                   

se v kontextu ukazuje, že by očekávala od členů vzdálené rodiny pomoc či alespoň 

podporu. Na druhé straně výpovědi respondentů svědčí o odhodlání osamostatnit      

se a být nezávislými dospělými. 

 

4.7.2 Práce, odměna, představy a zkušenosti adolescentů v domovech 

 

Respondenti terénního šetření se vzdělávají ve tříletých nebo dvouletých učňovských 

oborech. Součástí odborné přípravy je výcvik praktických dovedností ve vztahu       

ke studovanému oboru. Odborná praxe se uskutečňuje dvojím způsobem. Podle 

zaměření oboru může probíhat například ve cvičných kuchyních, které jsou součástí 

školy a studenti mohou současně zdokonalovat své dovednosti ve školní kuchyni. 

Další možností je, že studenti se zaměřením například na pekařské práce mohou 
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praktické dovednosti získávat přímo v provozu některého velkého obchodního 

řetězce.  

 „Já bych chtěl zůstat v tom oboru, jestli by to teda šlo nějak. S tou truhlařinou 

dělat. Já už mám několik výrobků tady. Většinou se dělá na úřady. Vlastně kdo    

si požádá o tu zakázku, tak to děláme.“ ( SR 3 – R8, 18 let, muž) 

 „Tak já cukrářkou. Tak já se tím učím a chci se s tím i živit...Si tam přijde 

nějakej zákazník. Objedná si to. My jako obstaráme, napíšeme, napíšem (si) 

suroviny. Oni to nakoupí a my to upečem.“ (SR1 – R1, 18 let, žena) 

 „Já. Já bych chtěla, to taky, ve svým oboru kuchařku. Jako vlastně nám            

se to vlastně střídá. Jedem prostě dva tejdny normálně, prostě bejt v kuchyni       

a dva tejdny prostě bejt na těch jatkách, normálně a dělat tam prostě normálně 

tlačenky, prostě huspeninu a takovýhle věci. Což taky normálně děláme prostě 

do krámu, že jo, prostě děláme, že jo. Prostě.“ (SR3 – R9, 18 let, žena) 

 „No já se učím na farmařinu. No ale mě nebaví jakoby živočišná se zvířaty, jako 

baví mě, ale lepší je přece jezdit s nějakým velkým traktorem, něco za sebou 

vlíct, nějakej pořádnej pluh, orat. Sekat obilí s kombajnem, to by mě asi bavilo. 

Vozit obilí s velkým traktorem. Jezdit prostě s velkýma mašinama a opravovat je. 

A starat se o velký mašiny, velký stroje. Spíš ta rostliná výroba. Spíš ty stroje 

jakoby mě bavily. Obíráme, děláme brambory vlastně, hnůj jako, rozmetáme.“ 

(SR2 – R5, 18 let, muž) 

Z uvedených výroků je zřejmé, že respondenti jsou s oborem studia srozuměni a zdá 

se, že mají patřičnou praxi nejen v rámci studovaného oboru ve školních cvičných 

prostorech. Nabízí se otázka, zda jsou srozuměni také s méně atraktivními stránkami 

vybraného oboru, s možnou výší odměny až dostudují a budou v profesi pracovat,      

i s tím, jaké úsilí si jejich práce vyžaduje. 

 „U farmařiny to je zase hrůza, když jedete třeba ve čtyřicetistupňovým, 

padesátistupňovým pařáku, jak je teď a sekáte obilí, tak to je, to je na umření.     

A navíc je tam sice klimatizace. To ano. Ale i tak. V těch deset večer se vracíte. 

Protože to si pamatuju, že tady jako jezdíval jeden s traktorem, jako dělat jarní 
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práce na pole, smykování a tak dále. A jel tady v pět ráno, když jsem šel            

na praxi, a v deset večer jsem ho tady slyšel a viděl, jak jede. No tam jako         

na začátek asi sedumnáct hrubýho dávaji zhruba. Podle toho, jak kde, podle 

podniku. Ale sedumnáct hrubýho je, zhruba. No a potom jako čistýho asi tak 

deset dvanáct, možná patnáct podle daní.“ (R8, 18 let, muž) 

 (To znamená, že chodíte každý den a nemáte zakázky. Kolik vy byste                

si vydělali?) „To nevim. Jako abych pravdu řekla, o tomhle zrovna ne ani...To je 

normálně člověk by se z toho musel normálně vždycky zbláznit. Vždycky jsem, 

vždycky ráda, když ve dvě hodiny prostě jdu a už můžu jít domů, že jo.                 

A vzhledem k tomu, že my fakt musíme vstávat normálně brzo, že jo normálně 

člověk se fakt nezastaví. No máme tam člověk normálně, buď je nad  bílým 

nádobím, že j,o nebo nad čirým, člověk prostě musí umejvat, prostě velký kotle 

normálně, že jo; Jako že do toho normálně vaření, normálně prostě drhnutí 

prostě podlahy a takhle, prostě se vším všudy.“ (R9, 18 let, žena) 

Je zřejmé, že rozdíl v orientaci v oblasti nároků práce, námahy v uvedeném případě 

souvisí s tím, zda studenti mají možnost „otestovat“ svoji budoucí práci v reálných 

podmínkách.  

 „Tam bysme pracovali už jakože od rána. Dejme tomu ve dvanáct by byla 

přestávka.“ (SR2 – R5, 18 let, muž) 

 „To taky není jednoduchý. (Bolí ruce z toho?) No bolej a ještě jak u toho musíte 

furt stát. Nohy bolej. (SR2 – R6, 17 let, žena) 

  

I z dalších výroků respondentů je patrné, že praktická část studia přináší nejen 

praktické dovednosti, ale zakládá proměnu rytmu dne a poznání fyzické náročnosti 

pracovní činnosti, na kterou si někteří adolescenti teprve zvykají. Kontext praktické 

zkušenosti s výkonem profese v rámci studia přináší také poznání o tom,                  

co adolescenty povede spíše ke změně budoucího pracovního zařazení, než k setrvání 

v oboru, který studují. Orientace ve změně ale nemusí být reálná. 
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 „A že prostě mě to tam fakt nebaví. Prostě furt u toho stát. Boleji mě nohy.         

A takhle. No dřinu. Že tam si nemůžu sednout, ale furt musím stát. A furt musím 

něco dělat. Nebo zametat nebo umývat nádobí. Anebo prostě jakože se starat o ty 

rohlíky a chleby tam dělat...Máma má právě že tu známou, co dělá kadeřnici. Já 

jakože musim udělat, jakože nějaký ty referenční zkoušky, nebo co. Jako papíry. 

No a tak jakože toto, potom jakože být na tu kadeřnici.“  (R15, 16 let, žena) 

 „Tak asi do tý Prahy. (A byla byste tam kadeřnice?) Asi jo.“ (R1, 18 let, žena, 

nyní studuje obor cukrářské práce) 

Praktický výcvik během studia znamená také možnost vzniku představy o ceně práce 

v oboru a možnosti výše potencionální odměny za práci. P. Macek
260

 uvádí, že           

u adolescentů do 20 let u nás dochází k poklesu zaměstnanosti a stejně jako v jiných 

zemích Evropy se potýkají s „příjmovým handicapem“.   

Kolik si tak lidé vydělává tou prací, kterou vy se vlastně učíte?   

 „To záleží, kolik tam toho lidí jakože napečou a udělaj.“ (R14, 17 let, žena, 

v domově 1 rok) 

 „Tak sedm. Šest.“ (R15, 16 let, žena, v domově 1,6 roku)  

 „Já tak stejně. Sedum tisíc.“  (R13, 17 let, muž, v domově 6 měsíců) 

 „Takovou dvanáctku.“  (R1, 18 let, žena, 13 let v domově) 

 „Patnáct až sedumnáct.“ (R3, 17 let, 3 roky v domově) 

 „Dvacet tisíc.“ (R2, 17 let, žena, 12,5 roku v domově) 

Představa o výdělku z vykonávané práce se nápadně liší u respondentů, kteří jsou 

v domovech déle a také již studují ve druhém a třetím ročníku.  Nabízí se otázka, 

jakou představu mají titíž respondenti o výši potřebného výdělku ve vztahu 

k nákladům na bydlení nebo dalším nutným prostředkům v běžném životě.   

 „No je částečně výdělečnej. Ale nevystačí mu to na nájem na jídlo. Možná        

pro něj samotnýho. A to ještě musí jako si našetřit jako pořádně...Tak aspoň      

do života tak patnáct tisíc jako...No tak třeba rodiče jako platěji dvanáct tisíc    

za byt, za bydlení. Pak mají asi čtyři tisíce na jídlo. A zbytek jakoby na ty 
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doplatky. Na vodu. Elektřinu a různý náklady.“ (R14, 17 let, žena, v domově     

1 rok) 

 „Tak určitě ten byt, ten barák nebo… stojí kolem deseti... Jestli ten, jako ten 

pronájem, že jako ten barák bude prázdnej, tak se musí koupit nábytek. To taky 

stojí hodně... Jídlo, abych se uživila... Kdybych bydlela sama, tak to takovou 

dvojku. (v kontextu 2.000 Kč)... No a pak na cestu. Kdybych jako měla práci, 

jako úplně  někde jinde, než kde bydlim, tak takovou dvě kila bych utratila         

na cestu... Zdravotní, lékař, doktory. Co se ještě platí?... Hm. Už nevím,             

co se všechno platí... Jo elektrika, voda, plyn... Elektriku a plyn ne (v kontextu 

neví)... Ale to určitě je hodně.“ (R1, 18 let, žena, 13 let v domově) 

 „Koupit dům bude stát třeba dvanáct tisíc. Třeba říkám příklad. Teda jen tak mě 

to napadlo. Ale ten nájem bude stát tři tisíce, nebo nějak tak... Elektrika, voda, 

plyn, příspěvek na děti, majetek a dál nevim.“ (R2, 17 let, žena, 12,5 roku 

v domově) 

 „Si myslim tak tu třináctku... Těch třináct tisíc... (Něco na nájemný?) Pětku... 

Elektrika voda... Plyn. Tak dvě, tři tisíce. A zbytek zase na jídlo... Něco na sebe.“ 

(R3, 17 let, muž, 3 roky v domově) 

 „Tak aby měl bydlení a prostě peníze a tak... Pětsettisíc...(Ale pokud je třeba 

nájemný?)... To bude třeba deset.“ (R13, 17 let, muž, 6 měsíců v domově)  

Z malého počtu výroků nelze usuzovat na populaci všech adolescentů. Ve skupině 

respondentů je patrné, že alespoň přibližnou orientaci vykazuje výpověď ženy, která 

žila v domově krátkou dobu ve srovnání s ostatními posuzovanými osobami              

a současně vykazovala v předchozích výpovědích větší míru samostatnosti, 

porozumění pro klienty, se kterými se setkávala během své školní praxe. 

Důležitou oblastí, která je spojena s adolescencí, je potřeba být více uznávaným 

partnerem dospělých, osobou, jejíž osobnost a názor je respektován. Klienti dětských 

domovů s mentálním postižením mají stejné potřeby, jako jiní lidé v tomto věku. 

Jejich výpovědi zrcadlí zkušenosti i představy o této oblasti pracovních aktivit. 
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 „Měli by se chovat rovnocenně. Jako spolupracovník. Nebo když je šéf, tak 

prostě je nadřízenej, ale pořád by měl mít takový funkce, jakoby aby se k němu 

choval tak rovnocenně. Protože je to spolupracovník. Kolega. Takže tam by 

neměly být nějaký hranice, jakože ten je lepší, ten je horší...No podle toho, když 

ten člověk nedělá svoji práci, tak jsou jako pochyby. Ale když jí dělá                

bez problémů, tak by neměly být žádný problémy.“ (R14, 17 let, žena, v domově 

1 rok) 

 „Ten kolektiv normálně by tam prostě byl jinej, že jo, asi.“ (R9, 18 le,t žena,     

15 let v domově) 

 „Jaký si to udělá, takový to má.“ (R8, 18 let, 6 let v domově) 

Ukazuje se, že realistický obraz pracovních aktivit a vztahů s ostatními zaměstnanci 

spíše koresponduje s vyšším ročníkem ve studiu.  

 

4.7.3 Představy adolescentů o rodině 

 

Adolescenti s mentálním postižením v obou typech dětských domovů mají mnohdy 

narušené či velice složité vztahy s rodiči. Přesto většina z nich plánuje odejít           

po ukončení institucionální výchovy zpět do rodiny. I přes obtíže ve vztazích s rodiči 

je rodina pro adolescenty referenční skupinou. Stejně, jako respondenti ve vzorku    

T. Katrňáka, Z. Lechnerové, P. Pakosty a P. Fučíka
261

, S. Ježek, P. Macek,                

L. Lacinová
262

, i dospívající a mladí dospělí s mentálním postižením touží                

po naplnění svého života, saturují potřebu lásky v dosažení rodičovské role           

(M. Vágnerová
263

, F. Floyd, C. Costigan a V. Piazza
264

 a další autoři).  

Ve vzorku respondentů s mentálním postižením se v semistrukturovaných 

moderovaných či individuálních rozhovorech vyskytují odpovědi, ze kterých je 

patrné, že klienti domovů plánují založení rodiny. 
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 „Chtěla bych mít tři děti, ale hned tak bych se nevdávala.“ (R6) 

 „Oženit. Přemýšlel jsem o tom, ale spíš až v těch pětatřiceti. Až budu mít barák. 

Teda barák, dobře byt zajištěnej. Až budu mít prostě já sám, o sobě se umět 

postarat, tak potom ženu a děti. Až já dokážu sám sebe postarat, tak potom budu 

vědět že budu mít navíc, abych měl...No plánuju, ale až takhle v pětatřiceti 

čtyřiceti. No pětatřicet čtyřicet už no možná by to ještě taky šlo.“ (R5) 

 „Bych teda chtěla mít tři děti a chtěla bych se i vdát. Jo. I když teď svatba. Ty jo, 

stojí to hodně no prej.“ (R7) 

 „To je budoucnost vůbec. Já si myslim, v tý budoucnosti asi to bude lepší           

se oženit, protože když to plánujete s ní bejt na celej život. Vlastně kdyby se vám 

něco stalo, tak manželka... Tak jednu holku a kluka.“ (R8) 

 „Vdávat. Já bych asi ne. Ale chtěla bych vyzkoušet ty šaty...Protože když           

se pohádáme, třeba když se bude chtít ten kluk rozvést, tak to jsou strašný 

papíry.“ (R1) 

 (Chtěl byste se někdy ženit někdy?) „No možná časem. (Teďka chtěl byste mít 

někdy děcka?) Ne. To je brzo ne. Tak ve třiceti.“ (R3) 

 (Chtěla byste děcko?) „ Jedno. Maximálně dvě. (A chtěla byste se vdávat?)      

No moc ne.“ (R12) 

Z odpovědí respondentů bez ohledu na věk a pohlaví je zřejmé, že jejich obsah 

koresponduje se zjištěními uvedených autorů. Všichni respondenti plánují 

rodičovství, všichni ale odkládají rodičovství na pozdější čas. Ženy váhají 

s uzavřením sňatku. V některých odpovědích je patrná obava z nákladnosti obřadu, 

někde ženy váhají pro složitost rozvázání svazku a možná i obtíže, či bariéry, které 

by tento krok mohly provázet. V tomto směru se odpovědi nikterak neliší od postojů 

adolescentů v intaktní společnosti.  
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4.7.4 Obraz každodennosti 

 

Každodenní život adolescentů v dětských domovech může být vnímán respondenty 

jako nezajímavá oblast života. A to i přes fakt, že v každém domově jsou nabízeny 

respondentům zájmové činnosti a klienti domovů mají během roku  společné aktivity 

mimo domovy. Jsou jimi zájezdy, výlety, sportovní soutěže mezi domovy.               

P. Macek
265

 k oblasti každodenního života uvádí, že čeští adolescenti nejvýraznější 

část ve 24 hodinách věnují spánku, dále pak během dne naplňují jejich den škola        

a příprava na školu. Další část dne se věnují činnostem, které si sami určují, osobní 

hygieně, oblékání a jídlu. V pohledu respondentů terénního šetření není pozornost 

výzkumníka zaměřena na kvantifikaci času v různých činnostech, ale na celkový 

obraz dne a to, co se objevuje ve výpovědích vzhledem k vytvářeným návykům      

pro budoucí život.  

 „No, jako já si normálně především půjdu učit, že jo, když mám normálně pak tu 

školu, tak se jdu učit normálně na ten druhej den, když vim, že třeba mám 

písemku. Tak abych si prostě normálně opravila tu známku, tak se, že jo, 

naučím. Když ne, to tak prostě normálně půjdu, nalepim si normálně prostě 

lístečky, protože vlastně my, jak si hospodaříme sami, prostě, tak prostě             

si vždycky musíme lepit to cestný, že jo. A prostě normálně ze stravy, tak            

si normálně půjdu dolepit lístečky a potom třeba, já nevim, půjdu tady prostě 

dělat kolem třeba baráku, nebo takhle umejt okna, nebo něco.“ (R9, žena, 18 let)  

 „Přijdeme ze školy. Pokud máme nějakou úlohu, nebo takhle, si ji musíme 

udělat. Pak vlastně čekáme jenom na oběd. Jdeme na oběd. Po obědě můžeme jít 

do čtyř ven, nebo některá teta pouští jenom na dvě hodiny ven. Pak přijdem, 

můžem se zeptat, a jít zase ven. Po svačině. Vlastně ve čtyři máme svačinu.        

A po svačině můžeme jít do čtvrt na sedum, to máme večeři. A po večeři vlastně 

ty, co už choději na učňák, můžou jít do půl devátý, dvakrát až do půl jedenáctý. 

To je jenom o víkendech.“ (R6, 17 let, žena) 
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 „Po škole si jdu vybalit věci. Dám do pračky. No a pak třeba po v sedum jdeme 

uvařit. Pak umejt nádobí a takhle to trvá furt.  (A kdybyste chtěla skutečně jako 

někam jít někam se podívat?) Tak se musim domluvit s vychovatelkou.“                  

(R1, žena, 18 let) 

 „Jakoby ze školy přijedete a přijdete do bytu. Když řekne třeba (v kontextu 

vychovatel), že si mám udělat službu, tak si udělám službu. Třeba mám kuchyň, 

tak si udělám kuchyň. Každej má jednu službu.“ (R3, muž, 17 let) 

 (Přijdete ze školy a co dál?)“ Jo, a to je na místnost...rozepsaný. Teda na měsíc. 

A dělá se to denně. Úklid. Třeba kuchyň mají dva lidi. Takže to mají dva lidi       

a prostě se snaží nějak fungovat tak, aby to bylo čistý. Vaření, to si uděláme 

měsíční plán dopředu. Jo a každej den podle toho, jaký má aktivity ten dotyčný, 

tak se vaří. Já třeba chodím na fotbal, dělám prostě aktivity, mám fotbaly. Takže 

já mám třeba omezený vaření, ale zas ho mám na vejkend. V neděli. V neděli 

nemáme nic. Prostě vařim v neděli. Takže mi většinou pomáhá ten vychovatel. 

(V kontextu když vařil svíčkovou pro všechny). Já jsem jako odmejval spíš.“ 

(R8, muž, 18 let) 

 „Musím přijít domů. Se ségrou, že musím pro ní jít do školy. Musim si udělat 

úkoly. Běžné věci. Takže je to tak, jako to. Ale nějak ani mě to netrápí. Že jsem 

za to ráda, že aspoň něco udělám, než jako začnu někam chodit, abych to tak 

jako nechala stranou.  (Zapomněla byste na to a byl by z toho možná problém?) 

To jako nebyl. Já bych si to dodělala, ale pak bych byla utahaná a to. Že takhle 

je to dobrý, aspoň že mám víc času. Nemusím spěchat.“  (R14, žena, 17 let) 

Je patrné, že dospívající v domovech mají během dne mnohé aktivity podobné těm, 

které uváděl P. Macek
266

. Významnou část dne naplňuje vzdělávání ať již je klient   

ve škole, nebo se na další den do školy chystá. Výraznou odlišností od běžné 

populace dospívajících je, že lidé v domovech a domovech se školou jsou vedeni 

k samostatnému obstarávání si všech dalších oblastí. Činnosti, jako praní, vaření      

si a příprava jídla, uklízení si v bytech či na skupinách, nakupování, obvykle v běžné 
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rodině spíše obstarávají rodiče. Adolescenti v domovech jsou vedeni ke střídání        

se v těchto činnostech a pravidelnému plnění povinností spojených s pobytem 

v chráněném bytě nebo oddělené skupině. Významná část výchovných aktivit 

vychovatelů je právě zaměřena na jedné straně na vytvoření odpovídajících návyků    

a dovedností a na druhé straně na preferenci povinností ve vztahu ke škole, péči         

o prostředí a o sebe. Ne všichni dospívající ale tyto činnosti vítají, někteří je vnímají 

jako nepříjemnou skutečnost, na kterou nebyli zvyklí, či na kterou si jen s obtížemi 

zvykají. Další odlišností každodenního života v domovech je, že adolescenti mohou 

mít méně příležitostí pro kontakt s vrstevníky mimo domovy. 

 

4.7.5 O čem adolescenti v dětských domovech rozhodují  

 

Dospělý člověk obvykle činí volby a rozhodnutí, která by měla být oproštěna           

od nadměrného vnějšího vlivu. Rozhodování se pro nějakou aktivitu či volba cíle je 

součástí sebeurčení člověka. M. Wehmeyer, K. Kelchnerová a S. Richards
267

  

pokládají za důležité uplatnění všech čtyř charakteristik sebeurčení ve funkcích 

chování. Jsou jimi samostatné (autonomní) jednání, seberegulace projevující            

se v sebeovládání, schopnost iniciovat události či aktivity a věřit ve své schopnosti    

a ve svůj úspěch a oblast seberealizace, ve které uplatňuje člověk své silné i slabé 

stránky a dokáže jich využít. V terénní výzkumné sondě jsme se zaměřili                 

na identifikaci oblastí, ve kterých se projevuje autonomie dospívajících a jejich 

seberealizace.  

 „No tak, jako tak, jako úplně si zas rozhodovat nemůžu ten můj den. Že musim 

něco dělat.“ (R1, žena, 18 let) 

 „No můžu rozhodovat, ale zase brání mi v tom ty věci jako třeba. Musím přijít 

domů. Se ségrou, že musím pro ni jít do školy. Musim si udělat úkoly. Běžné 

věci.“ (R 14, žena, 17 let) 
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Prostředí dětských domovů nabízí k uplatnění autonomie a seberealizace méně 

možností, než je tomu u dospívajících v běžném prostředí rodiny. Autonomie          

se projevuje v rozhodování o tom, na co adolescenti s mentálním postižením 

v domovech využijí své kapesné, seberealizace v možnostech uplatnit své zájmové 

zaměření, nebo vybrat aktivitu, která se je zaměřena na ty oblasti, které pokládají 

dospívající za důležité. 

Prostředí dětských domovů se školou je více uzavřené, než prostředí domovů         

bez přídomku „se školou“. Jako důvod bývá presentováno, že klienti mají závažnější 

poruchy chování, mnozí přicházejí po pobytu v psychiatrických nemocnicích a mají 

zavedenu medikaci, která vyžaduje dohled. Povinná školní docházka se realizuje 

v těchto zařízeních přímo v areálu, popřípadě ve stejné budově. Studium učňovských 

oborů se realizuje mimo zařízení a studenti buď pobývají ve školních dnech             

na internátech při středních školách či učilištích, nebo dojíždějí každý den zpět          

do domova se školou. Poznatky k souhrnu jsou čerpány z verbatimu individuálních 

rozhovorů.  

 

Tabulka 18: Kapesné a zaměření aktivit dospívajících v domovech se školou 

Kód Věk/pobyt Šetří si/koupí si 
Důležitá/zájmová 

aktivita 
Pasivní/aktivní 

R1 

žena 
18 let/13 let Ne /třeba něco na sebe Tančí si pro sebe, občas aktivní 

R2 

žena 
17 let/12,5let Ne/ neuvedla 

Zvířata (občas), 

procházky, prolézačky 
Pasivní/aktivní 

R3  

muž 
17 let/3 roky Dříve/sladkosti, cigarety Vybíjená, fotbal občas aktivní 

R10 

muž 
15 let/ 9let 

Směňuje! „zboží“ za 

peníze a následně koupí 

ipad 

Pinkponk, floorbal 
Dříve aktivní 

nyní pasivně 

R11 

muž 
15 let/1,75let Ano/pizza, sladké Lepí modely vlaků aktivně 

R12 

žena 
15 let/7 měs. Ano/kredit, móda Přítel/časopisy pro ženy Aktivní 

Zdroj: autorka práce 

  

Z přehledu je zřejmé, že dospívající v dětských domovech rozhodují o tom,              

na co věnují prostředky ze svého kapesného. V jednom případě ze sdělení vyplývá, 
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že jeden z respondentů má velice dobrou „zkušenost s výměnným obchodem,“ 

v rámci kterého mu za jistý druh zboží ostatní klienti svěří své kapesné. Vzápětí takto 

„vydělané“ prostředky směňuje za nový ipad. V tomto případě jsou výzkumnice  

vystaveny morálnímu dilematu, zda vedení zařízení informovat o těchto praktikách, 

či zda tuto informaci uchovat pouze v rámci výzkumného zjištění. Ostatní klienti 

uvedení v přehledu spíše za své kapesné zakoupí něco, co není běžné v domově. 

Obvykle jsou to pochutiny, sladkosti i cigarety, případně kredit na telefon, nebo 

drobnosti pro zdobení se.  

Vzhledem k výši kapesného na měsíc (podle věku do výše 300 korun) je zřejmé, že 

tyto prostředky klienti budou jen velice obtížně shromažďovat (šetřit) po mnoho 

měsíců na zakoupení něčeho, co má vyšší hodnotu. Velice obtížně jsou vytvářeny 

vzorce chování, které by vedly ke spořivému chování a obezřetnosti v investici 

prostředků. Je fixován spíše vzorec jednání, které vede k bezprostřednímu 

uspokojení potřeb. Toto může být jeden z faktorů, který se podílí na vzniku obtíží 

v oblasti vytváření představ o životních nákladech a zvládání hospodaření 

s prostředky, a to přesto, že ve školních vzdělávacích programech pro učební obory 

typu E je zahrnuta oblast finanční gramotnosti. 

Další oblastí, o které klienti mohou rozhodovat, jsou vycházky, respektive, zda          

o vycházku mimo zařízení požádají (či ji oznámí a komunikují souhlas s vychovateli) 

v případě, že nemají zákaz vycházky. Projevy autonomie jsou regulovány pravidly. 

Dospívající také rozhodují také o osobách, se kterými na vycházku půjdou. 

Nejčastěji jsou to kamarádky či přítel/přítelkyně. 

Zájmové sportovní aktivity, které klienti uvádějí, jsou spíše příležitostnými 

aktivitami, kterých se klienti účastní aktivně v případě, že se sejde více zájemců. 

Ostatní aktivity jsou vyhledávanými činnostmi spíše ze strany jednotlivců, než že by 

byly vyhledávány několika klienty ve stejné skupině. 

Z následujícího přehledu vyplývá, že adolescenti v dětských domovech, ve kterých 

se výzkumné šetření uskutečnilo, uvádějí významně větší podíl aktivních činností, 

které jsou spojeny s pohybem. 
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Tabulka 19: Kapesné a zaměření aktivit dospívajících v dětských domovech 

Respon-

dent 
Věk/pobyt Šetří si/koupí si 

Důležitá/zájmová 

aktivita 

Pasivní/ 

aktivní 

R4 žena 17 let/13 let Ano /drobné oblečení Vycházky, PC  + televize 
Aktivní i 

pasivní 

R5 muž 18 let/13 let Ano/ věci k rybaření 
Rybaření, hudba, zem. 

aktivity 

Aktivní i 

pasivní 

R6 žena 17 let/5 let Ano/dárky,cigarety 
Dříve zumba, volejbal, 

pečení 
Aktivně 

R7 žena 17 let/ 14 let 
Ano/cigarety, nyní 

boty 

Dříve atletika, tanec, 

hudba 

Aktivně i 

pasivně 

R8 muž 18 let/ 6 let Ano/neuvedl více 
Atletika, fotbal, florbal, 

nohejbal 
Aktivně  

R9 žena 18 let/15 let Neuvedla Flétna, poslech hudby 
Aktivně i 

pasivně 

R13 muž 17 let/0,5 roku Ne /utratí venku Diskotéky, vycházky Aktivně 

R14 žena 17 let/1 rok Ano/drobnosti 
Vycházky s přítelem, 

četba knih 
Aktivně 

R15 žena 16 let/1,6 let Ne/ koupí cigarety Vycházky, začala vyšívat Aktivně 

R16 muž 17 let/11 let Ihned koupí cigarety Chodit ven Aktivní 

R17 muž 18 let/8 let Ihned koupí sladkosti 
Televize/ drobné ruční 

práce 
Pasivní i aktivní 

R18 žena 20 let/11 let 
Ano/drobnosti, 

sladkosti 

Vycházky, televize, 

muzika 
Aktivní, pasivní 

Zdroj: autorka práce 

  

V porovnání s poznatky o lokalitách se ukazuje, že v některých dětských domovech 

klienti preferují spíše sportovní aktivity a v některých lokalitách spíše klienti tendují 

k volným vycházkám. V lokalitách, kde je domov ve městě, preferují klienti spíše 

vycházky s přáteli (je více rozmanitých příležitostí a pestřejší nabídka míst, kam je 

možné si vyjít) a individuální typy aktivit, v lokalitách malých obcí spíše 

individuální a více sportovně zaměřené aktivity. Ukazuje se ale, že možnost ušetřit 

z kapesného a neutrácet hned s lokalitou domova nesouvisí. Klienti v malých místech 
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i větších centrech mohou tendovat k okamžitému nákupu. Schopnost odložit realizaci 

přání může spíše souviset s osobnostními charakteristikami.
268

 

V porovnání s výsledky uvedenými P. Mackem
269

 je zřejmé, že klienti v dětských 

domovech ve vzorku respondentů terénní výzkumné sondy (tabulka 19) vykazují 

větší podíl aktivně zvládaných činností zaměřených na pohybové aktivity (sporty        

a vycházky) a kontakt s důležitými osobami (vrstevníci, důvěrní či intimní přátelé). 

Varianty pasivních činností (sledování televize, PC) se vyskytují  méně často          

ve vzorku osob z dětských domovů. Ve výrocích klientů o obrazu každodennosti       

i u adolescentů v této skupině (podkapitola 6.4) je významný podíl obstarávání 

činností spojených s péčí o sebe a své okolí. 

 

4.7.6 Vnímaná potřeba podpory, nejistoty ve vztahu k budoucnosti 

        

Adolescenti v dětských domovech vyjadřují autonomii svým rozhodováním              

o volném čase a o osobách, se kterými chtějí volný čas trávit při společných 

aktivitách. Další oblastí, ve které se projevuje sebeurčení ve formách chování 

dospívajících, je přesvědčení o vlastních schopnostech a víra ve zvládnutí potřebných 

cílů či aktivit. 

I v životě dospělých lidí se vyskytují situace, na jejichž zvládnutí nestačí síly 

jednoho člověka. Klientům v individuálních i skupinových rozhovorech byly kladeny 

otázky, které směřovaly ke zjištění, zda a v jakých oblastech si uvědomují, že jejich 

síly patrně nebudou stačit a které osoby by v takových situacích preferovali s žádostí 

o pomoc.  

(Na koho by ses obrátil, kdybys potřeboval pomoc? Třeba s radou nějakou, kdo by ti 

poradil?) R5 – 366 a dále. 

                                                           
268

 Výzkumníci s absolvovaným terapeutickým výcvikem orientovaným psychoanalyticky či 

dynamicky by patrně mohli interpretovat tendenci k nákupu a okamžité spotřebě cigaret a sladkostí 

jako o znaku deprivace či subdeprivace pocitu bezpečí, který je uspokojován přes ústa, což by 

naznačovalo deprivaci či subdeprivaci v raném dětství. 
269

 MACEK, ref. 8. 



177 
 

 „Určitě bych se neobracel na banku s půjčkami, to vůbec. Jelikož to vím, jak to 

chodí. Žádný půjčky, rozhodně spíš asi od kamarádů, kterýmu nevadí, když mám 

zrovna problémy, že prostě mu to můžu vrátit třeba dýl, za rok klidně.“ 

(A kdybys potřeboval nějakou radu?) 

 „No radu. Za kamarádem, anebo i klidně sem do domova bych se mohl obrátit               

na strejdu, na ředitele. Klidně. No já myslím, že jo. Jelikož ono to, oni mi tady 

sami nabízeli, kdybych potřeboval v životě pomoc. Že jsme měli taky diskuzi, že 

vim, že by mi pomohli, kdyby se něco pokazilo. Jelikož nemá někdo takovouhle 

možnost a kdyby něco pokazil, tak nevím co bych dělal…Buď kamarád, nebo 

strejda, když už při nejhorším. Nebo jsou na to jako poradny právnický. Potom    

i na sociálku se chodí…Skrz poradu. Jako je plno úřadů, kde poradí. To budeme 

asi ještě probírat v občance ve třeťáku, tuším, jako tyhle ty věci. To my 

probíráme, jakože taky k závěrečkám, abysme si dokázali poradit. To máme taky 

v osnovách školy. Takže myslím, že i škola mi pomůže s tím, jak co se naučit         

a jak. Jelikož mi máme jako ekonomiku a občanku, a to budeme mít 

k závěrečkám právě, jak se o sebe postarat a tak. Takže to máme dobrý, naštěstí 

tydle ty předměty… No že kdybych třeba jako měl problémy, já nevim, 

v zaměstnání, ani problémy ne, to jako bych sem se snažil. Zda vůbec najdu byt, 

zda vůbec najdu práci, to jsou dva problémy velký dneska. Bohužel, toho            

se bojím nejvíc. Právě proto sem si napsal ze začátku roku tu práci,                     

a to všechno. Čím dřív tím líp. No ještě potom. Potom ještě bojím se hlavně, 

abych zvládal všechno na úřadech, ty papíry. Protože toho se bojím hodně, 

abych jako nepopletl nějakou smlouvu s nějakou jinou. Aby se mi to nezapletlo. 

Tak právě proto chci mít na to přihrádky, ale i tak to nemusí pomoct a můžu 

zaplatit něco blbě. A člověk je z tohodle celkem zmatenej a bojí se toho hodně, že 

se splete a potom, až se to splete, tak to už jde těžce vrátit. Když se něco 

podepíše blbě. Tak právě proto občas si, když jsou jako třeba bezplatný 

právnický poradny, tak si tam někdy zajít, když něčemu nerozumím. To jako jde 

taky, to je dneska možnost taky…Buď anebo taky přímo se radši zeptat na tom 

úřadě, radši třikrát se zeptat, než třeba nevědět vůbec nic.“ 
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(A kdyby se už dělo něco špatnýho, jakoby třeba, já nevim, ztratil si práci, neměl      

si na nájem, nebo něco se dělo?) 

 „No tak toho se taky hodně bojím“. 

Z rozhovoru je patrné, že respondent má výraznou míru znalostí a přes obavy, které 

provázejí pohled do budoucnosti, volí strategie, které by mohly být efektivní.  

Dospívající uváděli nejčastěji mezi preferovanými oblastmi byt, peníze a práci. 

Hodnoty, které představují jejich vyjádření, nejsou příliš odlišné od hodnotové 

orientace vrstevníků v intaktní společnosti, jak uvádí P. Macek
270

. Peníze jsou        

pro adolescenty druhou nejčastější starostí a mít peníze znamená vrstevnickou 

prestiž. Adolescenti v domovech v terénní sondě uvádějí rovněž druhé pořadí          

ve svých výrocích. Představy některých respondentů byly neadekvátní situaci,         

ve které se nacházeli. V těchto představách se klienti shodují s tím, co uvádí            

M. Vágnerová
271

. M. Vágnerová
272

, totiž, že u adolescentů s mentálním postižením 

se může vyskytovat neadekvátní sebehodnocení a neadekvátní představa o vlastních 

možnostech. 

 „Potom, já nevim, prostě to bydlení, nebo takhlenc, že jo prostě. Abych             

už to měla zařízený.“ SR 3 – 443 

(A jak rychle si myslíte, že byste to zvládla?)  

 „Tak jako záleží na tom, jak by to rychle mělo bejt, nebo kdyby to třeba mělo            

bejt do týdne, tak to bych musela pracovat. Furt, abych prostě to dala do toho 

tejdne.“  SR2 – 288 

  (Ale když si vyděláš potom pět tisíc?) 

 „To je zas málo. Z toho bych vůbec nevyžila. Já se toho bojím. (A čeho?) 

 Že bych pak byla sama a nezvládala bych to třeba. Že bych třeba měla málo      

peněz na zaplacení toho nájmu a tak…Tak bych zavolala třeba mámě svý. Nemá 

už taky nějakej barák, tak bych šla k ní třeba. (Ale tím bys nevyřešila třeba ty 
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dluhy. Šla bys za někým se třeba poradit?) Za nějakou tou psycholožkou nebo 

poradkyní nebo jak se to jmenuje. Nějakou poradkyni…Bych zavolala strejdovi 

nebo tetě. Bych jí zavolala, třeba že bysme se sešli někde. A tak bych si s ní 

promluvila.“ R4-250 a dále. 

Neadekvátní představy se mohou týkat oblasti zisku práce a kompetencí, které 

s procesem získávání a ucházení se o práci souvisí. 

(Jak se to udělá, když chce člověk získat práci?) 

 „Musí prostě dojít za tím pánem nebo za tou paní. Šéfem. To je jedno, ale je  

požádat, aby prostě do tý práce ho vzali. Jestli má udělanou školu. Musí mít 

pohovor. Musí se dobře oblíknout na ten pohovor. Nesmí tam jí roztrhanej.     

(Už jsi někdy psala životopis? Zvládla bys to?) Já ne. Já bych to asi nenapsala. 

Já bych… Tak já bych šla asi za kámoškou, aby mi pomohla. Já by sem šla taky 

za kámoškou, nebo bych šla za mamkou. Kdybych tam měla domov. Anebo bych 

šla tady na děcák. Za kamarádem.“ SR 1-260 a dále. 

 V uvedených výrocích jsou patrné sice jisté poznatky, jsou spíše fragmentované, 

než ucelené. Je patrná absence praktické zkušenosti. V rozhovoru se  manifestuje 

představa role fiktivní matky, ale také bolest z její neexistence.  

M. Vágnerová
273

 uvádí, že adolescenti s mentálním postižením mohou mít nižší míru 

frustrační tolerance, pokud jejich představy o realitě nejsou naplněny, případně         

se jim nedaří dosáhnout cíl, který si vytýčili. V situacích frustrace někteří dospívající 

reagují i výraznějšími projevy emocí a narušením seberegulace. Někteří lidé mohou 

reagovat v kontaktu s novými situacemi či problémy naopak více závislým 

způsobem. Výrazně častěji, než ostatní, mohou vyhledávat pomoc druhých lidí.      

M. Lečbych
274

 uvádí podobná zjištění v situaci, kdy člověk s mentálním postižením 

pociťuje, že svoji situaci nemůže změnit, nejsou vybudovány odpovídající varianty 

zvládání a jako jedna ze strategií zvládání se objevuje také vzdor. Je proto důležité, 

aby dospívající měli dostatek příležitostí k vybudování strategií, které vedou ke 
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zvládání situací. Kromě jiného souvisí zvládání situací s volbou odpovídajících cílů   

a v případě jejich dosažení je výsledným pocitem spokojenost.  

(Aby byl člověk spokojenej. Co by to bylo?)  

 „Vydělávat si dobrý peníze. Třeba nebrat drogy. Hodně peněz, ale fakt hodně.    

Miliony. Celebrita být.“ 

(Co to člověku přináší dobrýho, když má strašně moc peněz a je ta celebrita.           

Co    myslíte?) 

 „U někoho je to dobrý a u někoho ne. Když má někdo hodně peněz, tak už neví,   

co s tím. Kupuje drogy, aby byl šťastnej. To dělají ty celebrity.“ 

 (A co ještě dobrýho to může přinýst člověku, když má hodně peněz?) 

 „Kupovat dárky.“ SR1-379 a dále. 

Nabízí se otázka, kam se mohou obrátit respondenti, kteří nemají zakotvení v rodině, 

jsou sirotky, případně oni sami o návrat do rodiny nestojí, nebo naopak jsou rodinou 

odmítáni. Jednou z možností je bydlení v azylových domech, domech na půl cesty, 

nebo v ubytovnách. I zde bude ale vzhledem k jisté míře osobnostní nezralosti            

a absenci praktických zkušeností potřebné provázení či jistá míra podpory               

po odchodu z domova. Statistické ročenky Ministerstva práce a sociálních věcí
275

 

uvádějí za roky 2012 a 2013 počty osob v azylových domech 5.454 respektive 5.108 

osob a v domech na půl cesty 314 respektive 285 osob. S ohledem na to, že počet 

osob v domech na půl cesty je vykazován za všechny kraje, není počet míst nikterak 

vysoký. Je otázkou, zda se adolescentům s mentální retardací podaří v legislativně 

regulované době 1 roku (v odůvodněných případech je možné prodloužit pobyt) 

zvládnout v domě na půl cesty všechny oblasti, které jsou nezbytné pro samostatný 

život.  

Další možností, kterou mohou klienti z domovů využít po svém odchodu do života, 

jsou programy Evropských sociálních fondů. Pro lokality, kde sídlí domovy,           
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ve kterých bylo realizováno terénní šetření, je možné nalézt programy                       

na internetových stránkách.
276

  

 

Tabulka 20: Programy s podporou Evropských sociálních fondů 

Lokalita Název programu Realizace 

Praha 
Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze 

Pracovní start pro mladé Pražany 

2013-2015 

2013-2015 

Všechny kraje  
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce 

2014-2015 

2013-2015 

Středočeský, Jihočeský a 

Kraj Vysočina 

Šance pro rozvoj 2014-2015 

Středočeský kraj 

Krátce bez práce 

Vzdělávací a motivační program pro děti 

opouštějící DD s cílem uplatnění na trhu práce 

Patron – podpora sociální integrace mladých mužů 

ze zařízení náhradní rodinné výchovy 

Pomáhat a svítit 

Zpracování a distribuce fairtradové kávy 

v sociálním podniku 

2012-2015 

2014-2015 

 

2013-2015 

 

2013-2015 

2013-2015 

Jihočeský kraj 

Pražírna kávy Drahonice 

Sociální firma HORSE 

Posílení pracovní integrace osob s mentálním a 

kombinovaným postižením v Jihočeském kraji 

2014-2015 

2014-2015 

2014-2015 

Kraj Vysočina 

Náš společný cíl = zaměstnání 

Pracovní návyky jako komplex individuálního 

poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních 

aktérů a rozvoje potenciálních vybraných lokalit 

Malá řemesla PLUS 

Aktivizace mladých na prahu dospělosti 

Umění s handicapem 

2014-2015 

2014-2015 

 

 

2014-2015 

2014-2015 

2014-2015 

Zdroj: autorka práce s užitím základních dat 

 

Do všech uvedených programů se mohou zapojit adolescenti s mentálním postižením 

z dětských domovů se školou a dětských domovů z lokalit terénního šetření,             

ač nejsou (s jednou výjimkou) programy prioritně zaměřeny na tuto skupinu klientů. 

Tematicky je možné je rozdělit na programy se vstupem na trh práce, programy 

zaměřené na integraci, programy zahrnující organizace s nabídkou pracovních míst 

nebo vzdělávacích aktivit a programy určené specificky pro osoby s mentálním 

postižením. Ani jeden program ale nenabízí současně ubytování. V této souvislosti 
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vyvstává důležitost role rodiny, případně občanské komunity, která by mohla být 

nápomocna svojí podporou při vstupu adolescentů do života.  

Výzkumníci M. Wolf-Braning, E. Ihara, P. White, a E. Shuman
277

  

sledovaliv dlouhodobých programech pro rodiče a adolescenty od 15 do 18 let 

s mentálním postižením jejich úspěšnost v zapojení do života. Zjistili, že úspěšnější 

v zapojení do běžného života (a současně úspěšnější v rámci programu) byli              

ti adolescenti, kteří byli podporováni svými rodiči i v dřívějších obdobích, a to i přes 

skutečnost, že rodiče své potomky v pubertálním věku jen obtížněji fyzicky 

podporovali a měli větší či menší obtíže se zvládáním jejich chování. Dalšími 

zjištěními bylo, že úspěšnější v zapojení do života byli adolescenti v případě,              

že spolu s rodiči využívali služeb agentur nebo poradců. Naopak menší úspěšnost 

vykazovali adolescenti, kteří se účastnili jen čtyř ze šesti programů a ti, kteří jej 

předčasně ukončili.  

G. King, P. Baldwin,  M. Currie, a J. Evans
278

 podobně upozorňují na omezenou 

účinnost strategií při jejich izolovaném užití. U dovedností, které jsou vytvářeny 

zážitkovými strategiemi (koučování a vytváření individuálních příležitostí v životním 

prostředí), je zatím málo důkazů o jejich účinnosti. Jsou proto nutná další výzkumná 

šetření, která by potvrdila efektivitu v oblasti meziagenturních a komunitních 

programů vzdělávání a v intervenčních strategiích.  

Natalia Postek
279

 se zabývala obdobím přechodu do dospělosti u dospívajících 

s mentálním postižením, kteří se začleňovali do běžného pracovního prostředí 
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v Rakousku. Zjistila, že lépe se zapojují do světa práce ty osoby, jejichž rodiče jsou 

aktivní v občanské oblasti a své potomky podporovali v jejich integraci. 

Martin Lečbych
280

 ve zjištěních uvádí, že klienti denního stacionáře považují 

pracovní zapojení v rámci svých možností a schopností za jednu z oblastí, ve které    

se mohou uplatnit stejně, jako jejich vrstevníci. Mít pracovní zapojení znamená nejen 

zdroj prostředků, ale také zdroj prestiže ve skupině osob s postižením.  

 

4.7.7  Obraz autonomie, seberegulace a seberealizace adolescentů z pohledu 

vychovatelů 

 

Sebeurčení každého člověka se projevuje ve funkcích chování, kdy lidé činí volby     

a rozhodují se a chtějí tak činit samostatně, bez ovlivnění druhými lidmi. 

Seberegulace znamená ovládat své chování a emotivitu nejen při dosahování 

stanovených cílů. Lidé obvykle zvažují ve svých činnostech také své síly a dokážou 

využít svých silných i slabších stránek. M. Lečbych
281

 přeložil škálu na zjišťování 

míry podpory u adolescentů a mladých lidí s mentálním postižením z původního 

zdroje Americké asociace pro mentální postižení. K užití této škály jako metody     

pro terénní výzkumnou sondu bylo nezbytné ji upravit pro adolescenty z domovů. 

Původní experimentální škála M. Lečbycha zahrnuje bodové hodnocení s pěti stupni 

podpory, které jsou upraveny do následující podoby tří stupňů. 

 Téměř žádná podpora (obsahuje původní stupeň 0 a 1) nyní zahrnuje také 

dohled. Tento stupeň se běžně vyskytuje u adolescentů bez postižení v  domácím 

prostředí, kdy rodiče jen občas dohlédnou na chování a návyky svých potomků    

a všechny oblasti dozrávají v běžném vývoji. 

  Lehká podpora (původní stupeň 2 a 3) obsahuje instruktáž a částečnou pomoc. 

Tento stupeň znamená, že dospívající bude potřebovat slovní instrukci nebo 

opakovanou ukázku činnosti, případně drobnou dopomoc. Potřebný vzorec není 
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zcela stabilizovaný. Zde je potřebné zvážit čas, po který bude potřebná podpora 

nezbytná a při jejím poskytování bude vhodné využít patřičné odborné metody. 

 Naprostá podpora (původní stupeň 5) znamená podporu sestávající v pomoci. 

Adolescent je na ní závislý a nejsou vytvořeny patřičné vzorce. Zde bude 

potřebné uvažovat i o dlouhodobém trvání podpory a užití nejen speciálně 

pedagogických metod. Potřebné vzorce zvládání praktických dovedností mohou 

být ve vývoji pouze naznačeny. 

Souhrn stupňů podpory obsahuje oblasti sebeobsluha, pracovní aktivity, transfery, 

organizaci a další aktivity ve skupině v rámci zařízení, širší sociální prostředí, oblast 

zdraví, seberegulace, financí a projevy autonomie. Formulář škály, který vyplňují 

vychovatelé, obsahuje příloha 4 práce.  

Aby bylo možné porovnat data ze škály s ohledem na délku pobytu klientů 

v domovech, jejich věk a typ domova, je vytvořen souhrn dat z popisu vzorku 

respondentů s patřičným kódovým označením. 

 

Tabulka 21: Souhrn charakteristik respondentů dle věku, délky pobytu a typu 

domova 

Respondent, 

věk/délka pobytu 
Dětský domov Dětský domov se školou 

 

Do 3 let 

R13 17let/6 měsíců 

R14 17let/1 rok 

R15 16let/1,6 roku 

R3 17 let/3 roky                   

R11 15let/1,75roku 

R12 15let/7 měsíců 

 

Do 10 let 

R6 17let/5 let  

R8 18 let/6 let 

R17 18 let/8 let 

R1015let/9 let 

 

 

Nad 10 let 

R4 17 let/13 let 

R5 18 let/13let 

R7 17let/14let  

R9 18let/15let 

R16 17 let/11 let 

R18 20let/11 let 

R1 18 let/13 let  

R2 17 let/12,5roku 

 

Zdroj: autorka práce 
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Z přehledu je patrné, že větší část respondentů v terénním šetření je z dětských 

domovů a s mnohaletým pobytem v institucionální výchově. Do 3 let pobytu jsou 

shodně zastoupeni respondenti z domovů obou typů. Přehled by měl usnadnit 

orientaci v následujícím shrnutí stupňů a oblastí podpory v některé z funkčních 

oblastí.  

 

Tabulka 22: Souhrn oblastí a stupňů podpory u adolescentů v domovech 

Oblast 

podpory 
Žádná Lehká Naprostá podpora 

 

 

Sebeobslu-

ha  

R12, 

praní R14 

uložení 

R14, R15 

snídaně 

R14 

žehlení 

R15 

šaty R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R13, 

R14,R13, 

vaření R1,R2, R3, R4, R5, R6, R15, 

úklid R1, R4, R5, R6, R7, R9, R15, 

snídaně R3, R4, R5, R6, R13, 

spotřebiče R4, R6, R7, R8, R9, R10, R14, 

R15 

hygiena R5, R13, R13,  praní R5, R6, 

úprava sebe i okolí R9, R14, 

 

šatyR11, R13, 

vaření R11,R13, 

snídaně R11, 

úklid R11, 

spotřebiče R11, 

Pracovní 

aktivita 

R1, R12, 

R14, 

aktivita R2, R3, R4,R5, R6, R7, R8, R9, 

R10, 

rychlost R2, R3, R4, R5, R6,R8, R10, R15, 

kvalita R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, 

R15, 

kvalita R6, R11,  R13 

aktivita R11, R13, 

rychlost R11, nedokončí 

R13 

 

Organizace

, transfery  

R12 rekreace R1, R2, R3, R4, R7, R8, R9, 

organizace R1, R3, R6,R7, R8, 

aktivity R1, R4,R6, R7, R8, R9, R11, 

R14,R15, 

personál R1, R5, R7, R11, R14, R15, 

instituce R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R11, 

R14, R15, 

interakce druzí R5, R6, R10, R11, R15, 

rodina R6, R8, R15, separace R14, 

 

interakce personál R8, 

R13, 

transport R11,  

rekreace R11, 

děti R13, 

úřady R13 

 

Sociální 

R12 

R14 

socializace R1,R2, R3, R6, R8, 

volnočas R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, 

R15,R 

dovednosti R1,R2,R4,R5,R6 R7,R8,R9, 

R11, R15, 

lokalita R2, R8, R9, R11, 

přátelství R2, R3, R5, R6, R9, R11, R15, 

skupina R5, R11, R15, 

komunikace R5, R7, R8, R9, R11, R15, 

volný čas R13 

 přátelství,R13 

chování jinde, R13 

komunikace, R13, 

 sociální dovednosti R13 

 

Zdraví 

 

 

 

R12 

R14 

léky R1, R2, R4, R6,R11, R13, R15, 

rizika R1, R2, R4, R8, R11,R15,  

výživa R1, R4, R5, R6, R7, R9, 

zdraví R1, R5, R7, 

zdatnost R2, R4, R6, R7, R9, 

komunikace R3, 

dovednosti R3, 

ambulance R2, 

služby R2, 

výživa R2, R11, R13, 

obstarávání R8, 

zdatnost R11, R13, 
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docházení R8, 

služby R11,  

 

Seberegula-

ce 

 

R12 

R14 

 emoce R1, R7, R8, R11, R13, R15,  

 sebeřízení R1, R4, R5, R6, R7, R10, R11, 

R15, 

 intimita R3, R7, R8, R9, R13, 

emoční pohoda R4,R5, R6, 

 emoce R2, R3,  

sebeřízení R2, R3, R13, 

intimita R2, R11, R14, 

R15 

 

 

Finance, 

právo 

 

R12 

 peníze R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,R8, 

R9, R11, R14, R15 

sebeřízení ve financích R10, 

hájit své finance R11 

zneužití R3, 

právo R3, peníze R13 

odpovědnost R8, 

rozhodování R8, 

 

Autonomie 

 

R12 

zneužití R1, R5, R6, R7, R8, R9,R14, R13, 

R15 

rozhodování R1, R3, R4, R5, R6, R7,R9, 

R11, R10, R14, R13, R15, 

zodpovědnost R1, R3, R4, R5,R6, R8, R9, 

R11, R10, R14  

hájení sebe R1, R2, R3, R6, R7, R9, 

R14,R13, 

hájení druhýchR1,R2,R3,R6,R7,R8 

R9,R11, R10 , právo R4,R6,R11,R10   

vlastní volba R8,  služby R14, 

zneužití R2, 

 právo R2, 

 rozhodování R2,  

zodpovědnost R2  

Zdroj: autorka práce 

 

Z předloženého souhrnu vyplývá několik poznatků. Předně pro podstatnou část 

respondentů je nezbytná lehká podpora ve smyslu instruktáže, pokynu či drobné 

dopomoci ve většině oblastí. Není ale současně možné odvozovat, že je tomu          

tak z důvodu dlouhodobého pobytu v zařízení. Naopak, ve vzorku respondentů         

se ukazuje, že právě ti, jejichž pobyt je delší než 3 roky, mají více praktických 

dovedností a návyků než klienti, kteří jsou v domovech krátký čas. Výjimku tvoří 

respondenti R12 a v některých oblastech také R 14 a R15. Tito dospívající patrně     

ve svém rodinném prostředí i přes všechny obtíže měli zakotveny základy návyků      

a praktických dovedností ve sledovaných oblastech. 

Tato zjištění ale nejsou v souladu s výsledky terénní sondy Oldřicha Matouška, 

Lenky Baldové a Hany Pazlarové
282

. Autoři uvádějí, že více jak 70% respondentů 

v jejich výzkumném vzorku je schopno adekvátně a samostatně pečovat o sebe a svůj 

zevnějšek. Dohled nebo pomoc potřebuje méně jak 20% osob ve vzorku. Důvod 

rozdílných zjištění pramení předně ze složení výzkumného vzorku, který v tomto 

případě tvořili dospívající, u kterých sice stanovili ve více jak 40% rozumové 
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schopnosti v pásmu podprůměru, ale více jak 55% osob naopak tvořili lidé                

se schopnostmi v pásmu průměru a nadprůměru. Dalším odlišujícím znakem 

v souboru je věk respondentů. Ve vzorku respondentů z výzkumu O. Matouška,       

L. Baldové a H. Pazlarové byli respondenti ve věku 11 až 15 let (12,8 %) a další 

skupinu tvořili respondenti ve věku 19 až 21 rok (21,1 %).  

Ve srovnání s výsledky výzkumu M. Lečbycha
283

 se ukazuje, že obdobné výsledky 

v oblasti potřeby podpory vykazovali respondenti i v jeho vzorku, a to navzdory 

skutečnosti, že někteří z nich byli již ve věku významněji překračujícím 20 let. 

V pořadí, které M. Lečbych uvedl, byla potřebná podpora respondentů v oblasti 

hospodaření s penězi (uváděná na 2. místě), trénink v oblasti sebeobsluhy (4. pořadí), 

vaření, příprava jídla, úklid a chod domácnosti (7. a 8. pořadí). Podstatnou odlišností 

ale je, že tuto potřebu podpory si respondenti v Lečbychově výzkumu uvědomovali, 

kdežto ve vzorku respondentů z domovů pokládají dospívající tyto oblasti za méně 

důležité. Přesvědčení o zvládání těchto oblastí pokládají za aktivitu výlučně spojenou 

s autonomií (ve smyslu samostatnosti) a pocitem vlastní kompetence.  

Je zřejmé, že nejen v oblasti péče o sebe, svůj zevnějšek a nejbližší okolí budou 

potřebovat adolescenti z obou typů domovů delší čas na stabilizaci návyků. Ukazuje 

se také, že adolescenty požadovaná a často velice prosazovaná autonomie poněkud 

předbíhá jejich osobnostní zralost a vývoj v oblasti seberegulace.  U některých 

respondentů, kteří jsou v domovech kratší dobu, je možnou příčinou výchovné 

zanedbání z rodiny, důvodem nemanifestované části návyků ale také může být vzdor 

vůči zařízení a své situaci. Na dotvoření potřebné úrovně bude zřejmě potřebná 

spolupráce rodiny, úprava stavu si vyžádá zvýšené úsilí vychovatelů i klientů 

domovů samotných. O to výrazněji vystupuje role výchovy jako vytvoření vztahu 

pro budoucnost mezi dospívajícím a vychovatelem. 
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4.8 Cíle adolescentů pro následující rok a vzorce jejich realizace 

 

Pro mnohé lidi je důležité, aby jejich život směřoval do budoucnosti, aby měl smysl. 

Proto lidé stanovují své cíle v kratším či delším horizontu času a snaží se nalézt 

cestu, jak cílů dosáhnout. V terénním šetření na vzorku adolescentů byla jako jedna 

z metod užita grafická linie s horizontem jednoho roku. Respondenti byli požádáni, 

aby do předkreslené linie bez záznamu zanesli to, čeho by chtěli dosáhnout během 

budoucího roku. Časová osa je uložena v příloze 3 práce. Komunikace o tomto 

zadání byla současně zaznamenávána na diktafon a tvoří součást verbatimu 

individuálních rozhovorů v elektronické příloze 5 práce. 

Cíle adolescentů do horizontu jednoho roku je možné rozdělit na základě otevřeného 

kódování z rozhovorů a záznamů v grafickém provedení na několik oblastí. Oblast 

pracovních aktivit, do které jsou zahrnuty práce, brigády či zakázky. Oblast osobních  

cílů zahrnuje zisky něčeho (řidičské oprávnění), být doma, prázdniny, dovolená. 

V oblasti vztahových cílů obvykle lidé uvádějí zlepšení či zisk vztahu s konkrétními 

osobami. Do vzdělávacích cílů je možné zahrnout všechny aktivity, kde je obsahem 

učení se a praktický výcvik. Sociální cíle zahrnují aktivity, které jsou společné 

mnoha lidem, odehrávají se v sociálních skupinách a také saturace základních potřeb.  

Pro oblast cílů adolescentů je potřebné vytvořit přehled, v rámci kterého by bylo 

možné provést další analýzu. V přehledu je možné zakotvit konkrétní cíle 

jednotlivých respondentů a pro možnost porovnání současně vytvořit skupiny podle 

délky pobytu v domovech. Respondenti jsou označeni kódem R1-R18, u jednoho 

z kódů každého respondenta je uveden věk, aby mohla být vytvořena přesnější 

představa o možných důvodech volby cílů. 
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Tabulka 23: Cíle respondentů v horizontu roku ve vztahu k věku a délce pobytu 

Délka pobytu/ 

věk 

cíle 

Do 3 let Do 10 let Nad 10 let 

Pracovní,  

ekonomické 

brigáda R3/17 let, 

R14/17let 

praxe R8/18 let, R10/15 

let 

brigáda R10, 

v budoucnu podnikat 

R17/18let 

peníze R17 

brigáda R1/18 let, 

práce R5/18 let, R7/17 

let 

R18/20 let 

šetřit R1, 

Osobní 

domů R11, R13/17 let 

R15/16 let 

řidičský průkaz R14 

náušnice R15 

sport R8, 

být zde v DD R17 

dovolená R2/17 let 

jít pryč R16/17 let 

Vztahové 

matka R11/15 let, 

R12/15 let 

kontakt s bratry R12 

stejná slečna R13 

přítel/kyně R8, 

rodiče R8, 

nemít průšvihy R17 

přátelé R2, 

děti R2, mít rodinu R18 

příbuzní R2,  

přítel/kyně R2, R7, , 

rodina R7,  

ukázat jim -tetám!! R16 

Sociální 
svátky R13, 

prázdniny R13 

jít jinam do DD R12  

 vánoce R6/17 let 

bydlení R1, R5, R7, 

prázdniny R2, 

vánoce R2, R9/18 let 

velikonoce R9, 

Vzdělávací 

další ročník R11, 

učiliště R3, 

prospěch R3, 

kurz, dokončit školu 

R14 

zlepšit prospěch R15 

škola R6, R10, 

učení R8, 

vyznamenání R10 

chodit do školy R17 

zkoušky R4/18 let, R5, 

R7,  

kurzy R5, jiný obor 

R16, 

známky R9, škola R18 

závěrečky R9, 

výučák R9, 

Zdroj: autorka práce 

 

Ukazuje se, že respondenti ve vzorku bez ohledu na věk a délku pobytu nejčastěji  

volí cíle v souvislosti se vzděláváním. Škola je pro ně důležitou oblastí života stejně, 

jako pro respondenty ve výzkumu P. Macka
284

. Naléhavěji si uvědomují potřebu 

zvládnutí školy a „vydržení“ ti respondenti, kteří mají před sebou v době terénního 

šetření poslední ročníky učebních oborů. Výjimkou v oblasti vzdělávání jsou další 

kurzy, od kterých respondenti očekávají větší možnost nalézt uplatnění po ukončení 

studia. Respondenti se v tomto směru více podobají adolescentům v běžném 

prostředí mimo domovy. V souvislosti s kurzy pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami, kteří se vzdělávají ve speciálních školách (segregovaný 
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systém), jak uvádějí M. Gebhardt, T. Tretter, S. Schwab a B. Gasteiger-Klicpera,
285

 

je míra umístění absolventů do všeobecného volného pracovního trhu nedostačující. 

Inkluzivní modely začleňování hrají méně významnou roli i v případě, že dostupné 

analýzy naznačují slibné výsledky.  

Zajímavé je i zjištění, že klienti překvapivě méně své cíle spojují s oblastí zajištění 

bydlení i v případě, že se nebudou moci po dokončení studia opřít o rodinu a vrátit    

se do ní. O to zajímavější je toto zjištění v souvislosti s představami o budoucnosti     

a potřebami v dospělém věku, v rámci kterých respondenti uvádějí bydlení a práci 

jako nejdůležitější oblasti (podkapitola 6.6).  

Zajímavým zjištěním je, že mezi častěji se vyskytující oblast cílů zařazují lidé 

s nejkratší i nejdelší dobou pobytu v domovech oblast vztahů. U těch respondentů, 

kteří jsou v domovech velice krátce, by bylo možné s opatrností připsat touhu          

po vztazích poznání, že ty vztahy, které máme s nejbližšími osobami, jsou jednou 

z nejdůležitějších oblastí v životě. Adolescenti k tomuto poznání mohou docházet     

až tehdy, když se ocitnou v domovech. Naopak u těch respondentů, kterým se doba 

pobytu chýlí ke konci v horizontu jednoho roku, se může vynořit otázka, zda            

se budou moci vrátit do rodiny, případně se budou moci opřít o vztahy s přáteli         

či dalšími příbuznými, nebo s potenciálními partnery. Cíle zaměřené na vztahy              

a s nimi související otázky nejsou patrně tak významné pro respondenty, kteří 

pobývají v domovech déle jak 3 roky, ale méně jak 10 let.  

Je důležité zjistit, jak se k preferovaným cílům respondentů vztahují kroky k jejich 

dosažení. Stejné významy, například jako ve zjištěních P. Macka
286

, patrně připisují 

respondenti v domovech obtížím ve škole a jejich zvládání. Adolescenti mohou 

chápat školu jako danost, ve které je třeba nějakou dobu vydržet. Pak by se mohl 

tento postoj promítat v plánovaných krocích, které by vedly k uváděným cílům.       
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Je tedy nezbytné zjistit, jaké adolescenti s mentálním postižením volí kroky 

k deklarovaným cílům. Přehled cílů je zaznamenán v grafické linii jednoho roku. 

Kroky, které vedou k cílům, vycházejí z odpovědí dospívajících na otázky                

po realizaci kroků v individuálních rozhovorech. Zaměření cílů bylo vymezeno 

horizontem roku, realizace cílů a zvažovaných kroků ale často směřovala za tuto 

hranici. Za horizont roku adolescenti směřovali také některé cíle, které byly spíše 

přáními a tužbami či očekávanými obsahy rolí po ukončení studia, než zvažovanou 

možností. Při analýze cílů a kroků k jejich realizaci je zvažována možnost 

uskutečnění kroků v realizaci cíle v ohraničeném čase jednoho roku a celkový 

přehled u všech respondentů je umístěn do přílohy 6 práce.    

 

Tabulka 24: Cíle, realizace a možnost zvládnutí – typ 1 

R1 žena, 

18 let 

bydlení 

brigáda 

šetřit 

bydlení - inzerce, internet, chodit a hledat 

hledat práci (ptát se), přes internet až po vyučení 

x 

         - 

         - 

         - 

Zdroj: autorka práce 

 

Dva z uvedených cílů směřují za horizont jednoho roku a vycházejí z potřeb, které 

respondentka uváděla v souvislosti s dospělostí. Ač by bylo možné zvolené kroky    

ve směru k těmto cílům považovat za adekvátní v dalším období, není možné je  

realizovat v období jednoho roku před ukončením studia. Pro jediný cíl, který je 

možné považovat za reálný, nejsou stanoveny kroky, jak jej dosáhnout. 

Respondentka svůj pohled směřuje za horizont roku, absentuje ale to, co a jak je 

možné činit tady a teď na začátku cesty k budoucnosti. 

 

Tabulka 25: Cíle, realizace a možnost zvládnutí – typ 2 

R2  žena, 

17 let 

prázdniny   

přítel 

vánoce, dovolená 

příbuzní, děti, 

přátelé 

domů 

x  

svatba do vánoc, ale přítel jí jen píše 

vánoce a dovolená s přítelem 

x 

x 

bydlet u nich 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

Zdroj: autorka práce 
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Žena, která zaznamenala do horizontu času tyto cíle, vyslovuje vlastně všechna 

nesplněná přání a sny. Nemá se kam vrátit, prázdniny během života v domově tráví 

v aktivitách spolu s ostatními dospívajícími. Vysnila si přítele, který ji ale jen občas 

pozdravuje přes kamarádku a nestýká se s ní osobně. Ve snu a pohádce o obraze 

šťastného života se promítá touha po lásce, vztahu s někým blízkým, zakotvení 

v širší rodině a také bolest z chybění domova a osamělost. Proto také nestanovila 

žádný vzorec, který by k naplnění snu vedl. Její situace je podobná návštěvníkovi 

galerie, který obdivuje nádherný obraz, ale nemůže do něho vstoupit a být jeho 

součástí. 

  

Tabulka 26: Cíle, realizace a možnost zvládnutí – typ 3 

R5 muž, 

18 let  

kurzy, zkoušky 

práce, bydlení 

učit se, udělat dobré sváry  

hledat práci s bydlením v inzerátech a 

přes známé 

(začít už po novém roce) 

         + 

         + 

Zdroj: autorka práce 

 

Mladý muž, který uvedl tyto cíle pro horizont roku, má vytvořenu představu kroků, 

které má učinit, aby cíle dosáhl. Kroky na sebe navazují a je si vědom toho, že 

naplnění kroků při studiu povede k lepší pozici ve vyhledávání práce. Také pro 

dosažení druhého cíle má stanoveny kroky, které by mohly k cíli vést. Respondent 

sice prožívá čas tady a teď, ale současně je si vědom významu kroků pro budoucnost 

a je zakotven v realitě. 

V cílech, které si adolescenti s mentálním postižením v domovech stanovili,                

v krocích k realizaci cílů, je možné identifikovat tři varianty: 

a) Cíle vycházející z potřeb v dospělosti, orientované do budoucnosti, s absencí 

odpovídajících dílčích cílů a kroků v současnosti. 

b) Cíle jako pohádka o budoucím obraze šťastného života, které nemohou být 

provázeny kroky k jejich dosažení.  

c) Cíle orientované do budoucnosti s  reálnými kroky ke zvládnutí, s vědomím 

kroků významu, s realistický obraz "tady a teď". 
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5 SOUHRN VÝSLEKŮ ANALÝZY VE VZTAHU                              

K VÝZKUMNÝM OTÁZKÁM A HYPOTÉZÁM 

 

Po analýze výsledků a uplatnění postupů a technik zakotvené teorie v terénní 

výzkumné sondě je možné nyní odpovědět na stanovené výzkumné otázky. 

Komparace s výzkumy předních našich a zahraničních autorů tvoří součást analýzy 

v předcházející kapitole.  

1. Jak adolescenti vymezují dospělost? 

Adolescenti s mentálním postižením v domovech rozšiřují vymezení dospělosti         

o další obsahy rolí: uvádějí role rodičů, manželů a zatím nejisté tušení generativy 

v souvislosti s péčí o druhé. Nově zjištěnými typy vymezení jsou dospělost jako 

období dodržování norem (zákona), dospělost jako úroveň kognice, jako přidělený 

vnější znak identity, ale také jako jistá statusová výhoda. Poněkud nezralá pojetí 

dospělosti limitovaná věkem a zletilostí neovlivňuje věk respondentů, pohlaví, délka 

pobytu v domově ani důvod umístění. S opatrností je možné usuzovat spíše              

na faktory uvnitř osobnosti. Rovněž s opatrností je možné předpokládat, že nezralé 

vymezení dospělosti není způsobeno nedostatkem znalostí ze školního vzdělávání, 

protože téma dospělosti tvoří spolu s tématem člověk ve společnosti a pracovním 

prostředí část obsahů rámcových a následně školních vzdělávacích programů 

v učebních oborech typu E a C. 

2. Jaké znaky si uvědomují s odstupem času ve vztahu ke svému období 

puberty? 

V souhlasu se zjištěními M. Lečbycha je možné identifikovat velkou a adolescenty 

uvědomovanou skupinu charakteristik spíše s negativním popisem vlastních projevů. 

Adolescenti ve výzkumné sondě uvádějí také ve výskytu méně fre skupinu projevů, 

které spatřují jako stejné ve srovnání s aktuálně se vyskytujícími vzorci, či hodnotí 

průběh jako hezký až indiferentní. Mezi vnímané pozitivní projevy zahrnují 

zamilovanost a hezký stav bez starostí. V indiferentním obsahu odpovědí hodnotí 

respondenti aktuální stav stejný, jako v období puberty. 
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3. V jakých souvislostech si uvědomují své odlišnosti či zvláštnosti? 

Analýza zkušeností respondentů z jejich výpovědí o kontaktech s prostředím mimo 

domovy ukazuje na kontinuum a variabilitu prožitků. Na jedné straně kontinua jsou 

zážitky ostrakizace, konfliktů, hořkosti a zklamání u části respondentů. Je možné 

zachytit v odpovědích i prožitky osamění a úniku do představy fiktivního kamaráda. 

Současně dospívající přiznávají, že na vzniku konfliktu se v některých situacích sami 

podílejí. Negativní reakce vrstevníků mimo domovy se spíše vztahuje k faktu, že 

respondenti žijí v institucionální výchově a jsou odloučeni od rodiny, spíše k místu 

pobytu, než k vlastnostem respondentů. Další část respondentů uvádí, že neprožívají 

svoji odlišnost v běžných situacích a manifestují své zážitky v situacích běžných 

aktivit, které je možné sledovat i u jiných osob (nakupování, získávání informací 

v obchodě). Na opačném konci kontinua adolescenti uvádějí reálné hodnocení 

situací, z rozhovorů je patrná spokojenost, v prožívání se neobjevuje přecitlivělost,   

se kterou by reagovali na nepříjemné znaky chování jiných lidí mimo domovy. 

Někteří z respondentů sdělují, že očekávají v kontaktech reciproční vzorce chování. 

Jinakost prožívají v souvislosti se steskem po rodinných příslušnících či partnerech, 

se kterými nejsou v kontaktu tak často, jak by si přáli.  

4. Jak si představují svoji práci či povolání v budoucnosti? 

Představy o budoucí práci či povolání souvisí s možnosti setkat se s reálným 

obrazem profese, na kterou se připravují, v reálných situacích. Rozdíl v orientaci 

v oblasti nároků práce a případně námahy s ní spojené se odvíjí právě od možnosti 

„otestovat“ svoji budoucí práci. Pokud je součástí odborné přípravy možnost 

pracovat v reálných podmínkách, může výkon práce samotné respondenty těšit, jak 

se ukazuje v odpovědích u části respondentů V případě, že nejsou zvyklí vynaložit 

fyzickou námahu, může pro ně být setkání s reálným obrazem práce spíše něčím, 

čeho by se chtěli v budoucnosti vystříhat. Za těchto okolností se u části respondentů 

projevuje snaha změnit obor studia. Představa o další profesi nabývá u některých     

až iluzorní obraz. Dostatek příležitostí k poznávání budoucí profese přináší nejen 

praktické dovednosti, ale zakládá proměnu rytmu dne, pravidelnost a nutnost 

překonat obtíže (tedy spoluutváří volní vlastnosti) Překvapujícím a výjimečným 
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zjištěním je hluboká účast, empatie a porozumění pro staré lidi v léčebně, kde 

probíhá praxe, jak se ukazuje u jedné z respondentek, která by si přála změnu (zatím 

neví, co by chtěla studovat a kde pracovat).     

5. Jaké mají zkušenosti v pracovní oblasti? 

Ve zkušenostech respondentů v pracovní oblasti se ukazuje, že ti, kteří mají možnost 

se podílet na zakázkové práci, případně mají možnost o prázdninách chodit              

na brigádu, mají reálnější představu o ceně práce obecně i ve studovaném oboru. 

Představa o výdělku z vykonávané práce se nápadně liší u respondentů, kteří jsou 

v domovech déle a také již studují ve druhém a třetím ročníku. Paradoxně, velice 

mlhavou až iluzorní představu mají dospívající ve vzorku, kteří jsou ve stejném věku 

a v domovech jsou velice krátce.  

Další důležitou oblastí ve vztahu k budoucí práci je představa o vztazích                   

na pracovišti. Adolescenti, kteří již studují ve vyšších ročnících, většinou uvádějí,    

že vztahy se vytváří vlastní aktivitou lidí („jaké si to uděláme, tak to máme“). Někteří 

respondenti, kteří v době realizace terénního výzkumu teprve započali studium, 

očekávají výrazněji rovnější vztahy mezi stávajícími zaměstnanci a praktikanty        

na pracovišti. 

6. Jaké obavy či naopak jistoty prožívají ve vztahu k budoucnosti? 

Nejvýraznější obavou respondentů, které jsou zachyceny ve výpovědích, se ukazují 

být kontakty s úřady a obavy, že některý z úkonů, se kterými se adolescenti v rámci 

vzdělávání setkávají, budou zapomenuty. Další výraznou obavou je, zda ti 

respondenti, kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů vrátit do rodiny, naleznou 

bydlení a odpovídající pracovní zařazení. Práce představuje výraznou hodnotu           

a dospívající jsou si vědomi, že ekonomický aspekt práce bude limitovat další oblasti 

života. U některých respondentů se objevuje obava z dalších kontaktů s rodiči 

v případě, že rodiče sami vytvářejí bariéry ve vztazích, pokud rodiče neprojevují 

vřelost, nezajímají se o osud adolescenta, nebo jsou orientováni na možnost 

finančního přispění adolescenta do rozpočtu. Naopak jistotu pro život po opuštění 
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domova spatřují ve svých získaných praktických dovednostech v oblasti péče o sebe 

a dalších běžně prováděných činnostech. 

7. Jak si představují a s kým spojují své představy o bydlení? 

Adolescenti z dětských domovů a domovů se školou se ve většině případů budou 

vracet nejprve do rodiny či k dalším příbuzným. Ač ne všichni respondenti vnímají 

rodinné prostředí jako spolehlivé a jisté, oporu o rodiče či prarodiče jako jistotu 

v počátcích samostatného života vítají. Někteří adolescenti by si rádi uchovali vazbu 

v lokalitě dětského domova, někteří naopak plánují odejít daleko od současného 

stavu a nevyřešených problémů v rodině. V posledně uvedeném případě                    

se manifestují iluzorní představy na základě letmých návštěv a vnějšího obrazu 

lokality. 

Na druhé straně výpovědi respondentů svědčí o odhodlání osamostatnit se a být 

nezávislými dospělými.  

8. Jaké vztahy mají navázány v domovech? 

Tato oblast zkoumání má několik vrstev. Nejbližšími vztažnými osobami 

dospívajících v domovech jsou sourozenci. Jejich přítomnost ve stejném domově       

či rodinné skupině (v případě, že jsou umístěni do institucionální péče se sourozenci) 

může mírnit obavy a být jistou oporou. Tuto vazbu respondenti charakterizují vyšší 

mírou důvěry, než vazbu s jinými vrstevníky. Kamarádské vztahy někteří 

respondenti považují za ten typ vztahů, ze kterých mohou vzejít důvěrní přátelé. 

Podobně charakterizují někteří dospívající vztahy se spolužáky, respektive, tyto role 

dle blízkosti vztahu výrazněji nediferencují. I v této oblasti se u několika klientů 

domovů objevuje kompenzace osamocenosti existencí fiktivních přátel a kamarádů. 

Převaha těch respondentů ve vzorku, kteří hovoří o reálném kamarádském vztahu, 

patrně pramení z faktu, že adolescenti v rodinných skupinách v domovech spolužijí 

s intaktními klienty. Paradoxně tak nabývají větších zkušeností, než jejich vrstevníci 

s mentálním postižením, kteří mohou být izolováni v rodině.  

Intimní vztahy s partnery má aktuálně přibližně polovina respondentů ve vzorku, 

velká část respondentů již nějaký vztah měla. Ne všichni ale mají zkušenost 
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pozitivní, prožívají zklamání a o dalším vztahu zatím neuvažují. Malá část prožívá 

intimní vztah se sexuální aktivitou, v tomto případě jsou ale partneři mimo domovy. 

Menší zastoupení respondentů s intimním partnerstvím může mít souvislost s tím, že 

v domovech je možnost setkávat se intimně regulována organizačně a navíc klienti 

jsou v některých případech spolu v domově ve stejné rodinné skupině. S týmiž 

osobami se vzdělávají ve stejném vzdělávacím programu ve stejné škole. Často 

mohou být svědky méně pozitivních stránek osobnosti ostatních klientů. Představy 

respondentů o budoucích partnerech jsou v jistém smyslu překvapivé. Ženy              

ve vzorku dospívajících více opouštějí představy spojené s fyzickou atraktivitou        

a spíše se orientují na pozitivní vlastnosti ve směru k očekávané tradiční roli mužů 

(vztahové vlastnosti a zajištění práce, potažmo příjmu). Část dospívajících mužů 

vyjadřuje požadavek intimity a důvěry ve vztahu, žádoucí povahové vlastnosti           

a nesouhlas s podvodným chováním či lhavostí budoucích partnerek. Méně zralou 

orientaci na odlišnost a poněkud překvapivý neosobní postoj vyjadřuje požadavek 

příslušnosti k subkultuře partnerky a výrok jednoho z mužů „aby se to nějak 

chovalo.“ 

Část dospívajících trpí roztříštěnými vztahy, které vznikly dlouhou odloučeností 

sourozenců. Vztahy navazují někteří respondenti s odstupem mnoha let s nadějí       

na jejich rozvoj. K roztříštění vztahů s rodiči až jejich ztrátě u některých respondentů 

došlo tím, že rodiče byli ve výkonu trestu odnětí svobody, jiní rodiče ztratili domov    

a o své potomky také zájem. Velmi těžce a bolestně prožívají některé respondentky 

nezájem o svoji osobu ze strany matky, absenci emoční vřelosti a porozumění. Jinou 

bolestí je snaha rodiče zabránit kontaktu respondenta se sourozenci, kteří zůstali 

v rodině. Z dat získaných v šetření není patrné, zda je práci s rodinami věnována 

pozornost, či zda rodiny klientů o nějakou pomoc požádaly. Není proto možné 

usuzovat na absenci terénní práce s rodinou, která by mohla pomoci stav ve vztazích 

mezi klienty a jejich rodinami posunout. U některých respondentů se projevují 

důsledky rané deprivace v rodinném prostředí (respondenti nebyli umístěni             

do institucionální výchovy od narození či do tří let věku) v obtížích v navazování 

bližších vztahů, v neschopnosti rozlišit kvalitu či blízkost vztahu mezi rodinnými 

příslušníky a dalšími osobami. Nejzávažnější důsledek deprivace základního vztahu 
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nedovoluje rozlišit v očekávaných vztazích mezi vztahy k lidem a vztahem k věcem, 

které jsou předmětem přání. Chybění základní vazby, která nebyla vytvořena 

v rodině klientů, lze jen obtížně nahradit. Detekované symptomy ve výrocích            

se vyskytují ve 2 ze 3 případů u osob ze vzorku, které se nacházejí v domově           

po krátkou dobu v době, kdy je realizována terénní sonda. S opatrností je možné říci, 

že symptomy, které se u klientů projevují, souvisí spíše se slabou až absentující 

základní vazbou v rodině.  

9. Jak si vybírají obor pro profesní přípravu? 

Klienti ve výzkumné sondě mají v dětských domovech při výběru studijního oboru 

komplikovanější situaci, než jejich vrstevníci, kteří si vybírají obor studia doma 

sami, případně s pomocí či radou svých rodičů či výchovných poradců. Někteří volili 

nuceně obor, který byl v lokalitě domova dostupný a to nejen z hlediska přítomnosti 

patřičné vzdělávací instituce. Výrazným faktorem, který limitoval výběr, byla také 

dopravní dostupnost školy na denní dojíždění, nebo nechuť respondenta pobývat přes 

týden na internátě. Ti klienti, kteří si mohli vybrat své budoucí studium podle svých 

schopností, jsou více motivováni v budoucnosti k setrvání v profesi, kterou studují. 

Někteří ale mění obor studia a hledají nové zaměření i několikrát.  

10. Jaké mají zájmy a radosti? 

Adolescenti v obou typech domovů mohou zaměřit svůj volný čas, který je zároveň 

jejich radostí, na oblasti sportovních aktivit. Aktivní zaměření zájmu do oblasti 

sportovních aktivit ale ve vzorku respondentů nepřevažuje. Adolescenti jsou spíše 

orientováni na individuální realizaci volného času a zaměření ovlivňuje částečně 

lokalita domova. V městském prostředí dominují spíše vycházky a kontakty 

s důležitými osobami (je více příležitostí a nabídek), v menších obcích spíše 

individuální a sportovně pohybové aktivity. Pasivní varianty zájmů (televize, PC)     

se vyskytují méně často. 
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11. V jakých souvislostech hovoří o vztazích k vychovatelům a o jejich 

výchovných postupech?  

Respondenti oceňují podporu a pomoc ze strany vychovatelů, uvědomují si existující 

rozdíl mezi vychovateli a rodiči právě v blízkosti vztahu. Současně jsou si vědomi, 

ve kterých oblastech a do jaké míry vychovatel nahrazuje rodiče. Jsou si také 

vědomi, že jejich chování je součástí hodnocení. Vychovatelé hodnocením navigují 

klienty k modifikaci či vytvoření návyků, ke změně vzorců chování. Kritéria 

hodnocení jsou respondentům známa, ale ne všichni je považují za spravedlivá.  

Výchovné prostředí v rodinách respondentů bylo charakteristické nepřítomností 

bezpečné hranice chování, nebo rodiče rezignovali na výchovné snahy v situaci, kdy 

sami měli obtíže. 

Překročení hranice chování v domovech bývá obvykle provázeno upozorněním, 

domluvou, nebo sankcí, naopak žádané vzorce jsou zpevňovány soustavou odměn. 

Pokud v rodině chyběla pozitivní zpětná vazba, nemusí klient pozitivního hodnocení 

v domově umět emocionálně zvládnout. V této situaci je role vychovatele velice 

důležitá a nezastupitelná. 

V jednom případě se klient na téma vlastních vzorců chování v  hodnocení ze strany 

vychovatelů vyjadřuje nečekaným způsobem. V hodnocení svého chování pokládá 

respondent postoj a převažující pozitivní přístup vychovatelů za chybu, výroky 

znamenají výhružku. I negativní výrok ale znamená, že vychovatelé jsou pro 

dospívající důležitými osobami.  Nezralost osobnosti a narušená oblast seberegulace 

s agresivními projevy bývá hodnocena obvykle jako problém a ohrožující chování, 

které se u dospívajících může vyskytnout. 

12. V jakých oblastech se mohou samostatně rozhodovat? 

Respondenti v terénní výzkumné sondě se mohou rozhodovat o tom, zda budou svůj 

volný čas trávit v rámci některé zájmové činnosti, nebo zda dají přednost kontaktu 

s kamarády při vycházkách mimo zařízení. Druhou oblastí je rozhodování o investici 

kapesného. Vzhledem k jeho výši jsou respondenti nakloněni spíše směnit kapesné 

bezprostředně za sladkosti, drobné předměty a doplňky, ale také za cigarety, které 
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jsou pro některé z adolescentů součástí života. Nepříliš často se ve vzorku objevuje 

rozhodování o vynaložení částky z kapesného na oblast aktivně prováděné zájmové 

činnosti. 

Naopak o některých aktivitách nemohou rozhodovat. Jsou vedeni k samostatnému 

obstarávání si všech dalších oblastí. Činnosti, jako praní, vaření si a příprava jídla, 

uklízení si v bytech či na skupinách, nakupování, obvykle v běžné rodině spíše 

obstarávají rodiče. Adolescenti v domovech jsou vedeni ke střídání se v těchto 

činnostech a pravidelnému plnění povinností spojených s pobytem v chráněném bytě 

nebo oddělené skupině. Významná část výchovných aktivit vychovatelů je právě 

zaměřena na jedné straně na vytvoření odpovídajících návyků a dovedností               

a na druhé straně na preferenci povinností ve vztahu ke škole, péči o prostředí           

a o sebe. Ne všichni dospívající ale tyto činnosti vítají, někteří je vnímají jako 

nepříjemnou skutečnost, na kterou nebyli zvyklí, či na kterou si jen s obtížemi 

zvykají.  

13. Jaké cíle si stanovují pro horizont jednoho roku?  

V cílech, které si volili respondenti pro následující rok, převažují cíle v souvislosti    

se školou. Respondenti s nejdelší dobou pobytu preferují dokončení studia, úspěšné 

složení závěrečných zkoušek, případně zvládnutí dalších vzdělávacích kurzů. 

Respondenti s nejkratší dobou pobytu kromě cílů ve vzdělávací oblasti preferují více 

vztahové a osobní cíle než ostatní, i když i pro ostatní respondenty jsou cíle              

ve vztahové oblasti druhé nejdůležitější. Respondenti, kteří jsou v domovech více jak 

3 roky, ale méně než 10 let, na třetím místě volí cíle pracovní a ekonomické.  

14. Jaké kroky chtějí realizovat k naplnění svých cílů? 

V souvislosti s cíli, které respondenti volí, jsou patrné tři varianty v souvislosti 

s kroky k dosažení cílů. 

a) Cíle vycházející z potřeb v dospělosti, orientované do budoucnosti, s absencí 

odpovídajících dílčích cílů a kroků v současnosti. 

a) Cíle jako pohádka o budoucím obraze šťastného života s nemožností stanovit 

kroky k jejich dosažení. 
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b) Cíle orientované do budoucnosti s reálnými kroky ke zvládnutí, vědomí 

významu kroků a cílů, realistický obraz tady a teď. 

       

5.1 Shrnutí výsledků terénní výzkumné sondy k hypotézám 

 

Výzkumný vzorek adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech            

a dětských domovech se školou není reprezentativním souborem. Zjištěné výsledky 

jsou validní ve vztahu ke zkoumanému souboru. 

H1: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově mají poznatky      

o obsahu dospělé role, absentují praktické dovednosti a zkušenost. 

Adolescenti ve výzkumném vzorku získávají poznatky o obsahu role v dospělém 

věku v rámci vzdělávání, v průběhu svého života před umístěním do institucionální 

výchovy i během života v domovech. Praktické dovednosti, které získávají 

v souvislosti s pobytem v domovech, jsou zaměřeny na zvládání péče o vlastní osobu 

a své nejbližší okolí. Dovednosti, které získávají praktickým výcvikem v rámci 

zvoleného učebního oboru a jsou zaměřeny na výkon budoucí profese, většina 

adolescentů uplatňuje právě jen v rámci vzdělávání. Převážná část adolescentů 

postrádá příležitost uplatnit dovednosti v brigádní práci ještě během pobytu 

v domovech. Dovednosti, které se týkají kontaktu s běžným prostředím institucí 

státní a veřejné správy, finančního sektoru a dalších oblastí mimo domovy               

při zajišťování běžných součástí života dospělých adolescenti postrádají, či jsou 

velice nestabilní.  

Hypotézu je možné potvrdit i přes různou míru zkušenosti jednotlivých adolescentů 

v některých oblastech. 

H2: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově jsou spíše závislí 

než nezávislí na důležitých dospělých. 

Adolescenti v domovech potřebují různou míru podpory ze strany vychovatelů        

při zvládání běžných denních aktivit spojených s péčí o sebe a své okolí, o sebe 

samotné (oblasti zdraví, volného času, získávání a zkvalitňování sociálních 
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dovedností a komunikace), v emoční podpoře i v oblasti vztahů s rodiči. Na rodičích 

či jiných příbuzných jsou závislí v oblasti svého zajištění v budoucnosti (bydlení      

po ukončení pobytu v domovech) i v aktuálních situacích pobytu při návštěvách. 

Hypotézu je možné potvrdit i přes různý stupeň potřebné podpory. 

H3: Adolescenti s mentálním postižením v institucionální výchově orientují volbu 

oboru studia dle lokální nabídky. 

Možnosti výběru studia se v jednotlivých lokalitách liší. Tradičně zastoupené typy 

učňovských oborů jsou nabízeny velkou částí škol zajišťujících sekundární 

vzdělávání. Výběr oboru studia je limitován rozložením škol v lokalitě (a tím i jejich 

nabídkou), možnostmi pro denní dojíždění, případně dopravní dostupností při pobytu 

na internátě.  

Hypotézu je možné potvrdit. 
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6 DISKUZE K METODÁM, VÝSLEDKŮM VÝZKUMU 

PRO OBLAST PRAXE 

 

Pro terénní výzkumnou sondu bylo zvoleno interdisciplinární a mnohovrstevnaté 

téma. Výzkum, který by se zabýval adolescenty s mentálním postižením s dětských 

domovech a domovech se školou, nebyl dosud publikována. Záměrem bylo 

porozumět mnoha oblastem života adolescentů v dětských domovech. Z tohoto 

důvodu byl zvolen kvalitativní design výzkumu. S uvážením obtíží, které by mohly 

nastat v realizaci práce v terénu, byly zvoleny postupy zakotvené teorie.  

Prostředí dětských domovů a domovů se školou zůstává velice uzavřeným 

prostředím a počet adolescentů není tak výrazný, aby ve všech domovech, kde tito 

dospívající žijí, bylo možné terénní výzkumnou sondu realizovat. Pro možnost 

přístupu do zařízení a zisk vzorku respondentů bylo potřebné prolomit bariéry obrany 

na straně vedení zařízení a promyslet vhodnou strategii. Při výběru zařízení               

a respondentů v nich se osvědčil postup postupných komunikačních kroků. I přes 

tento postup byla možnost získat přístup do zařízení limitována až na jednu výjimku 

pouze jedním vstupem do každého zařízení. Nebylo proto možné se do zařízení 

vracet. Konečný výběr respondentů pro výzkumnou sondu realizovalo vedení 

zařízení dle stanovených kritérií, proto je možné hovořit o kriteriálním výběru 

vzorku. Do terénní výzkumné sondy se přímou účastí zapojilo 18 respondentů          

ze 6 dětských domovů a domovů se školou ve třech krajích, což z celkového počtu 

zařízení není nikterak velký počet. Z tohoto důvodu je potřebné hovořit spíše            

o terénní výzkumné sondě. Ze stejného důvodu není možné zobecnit výsledky 

terénní sondy na celou skupinu těchto dospívajících v domovech. Ukázalo se,          

že opravdu všichni respondenti byli jedinečnými nejen z hlediska charakteristik 

osobnosti, ale také ve svých jedinečných zvláštnostech. Proto také získaná data jsou 

jedinečná a neopakovatelná. 

Metody semistrukturovaných moderovaných skupinových rozhovorů                         

a individuálních rozhovorů s respondenty se ukázaly vhodným postupem pro získání  

množství relevantních dat ve výzkumu. Celkem bylo realizováno 5 skupinových a     
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18 individuálních rozhovorů, které byly zaznamenány na dva diktafony. Jako velice 

přínosná se ukázala přítomnost další výzkumnice, která byla věkem blízká 

respondentům a pomohla prolomit bariéru v kontaktu hned ve skupinových 

rozhovorech. Ukázalo se, že situace, kdy nemohla být mladší výzkumnice přítomna, 

přinesla nárůst ostychu a u jednoho respondenta také bariéru v kontaktu, kterou        

se podařilo prolomit až v individuálním rozhovoru. S ohledem na komunikační 

zvláštnosti respondentů byla také doslovná transkripce do podoby verbatimu velice 

náročná na čas a bylo potřebné opakovaně naslechnout záznamy. Komunikační 

zvláštnosti jsou patrné v citacích výroků v textu práce. Bylo také potřebné, aby 

výzkumnice podřídily styl komunikace s respondenty právě těmto zvláštnostem. 

Další nezbytností se ukázala modifikace otázek, které vzešly z inspirace otázkami    

ve výzkumu M. Lečbycha a které bylo potřebné modifikovat ve směru porozumění 

ze strany respondentů. V průběhu rozhovorů se ukázalo, že respondenti na některé 

otázky reagovali s jistým opožděním a v situaci, kdy již byla položena další otázka. 

Zvláštností v průběhu rozhovorů bylo i to, že respondenti zdánlivě zvláštním 

způsobem potlačili odpověď na otázku a bylo potřebné se po nějaké chvíli k tématu 

vrátit. Pak odpověď ve většině případů nečinila respondentům obtíže. 

Jako velice přínosné se ukázalo ve výzkumu užití škály měření podpory, kterou       

do českého prostředí převzal a přeložil pro výzkumné experimentálně účely             

M. Lečbych při výzkumu adolescentů a mladých dospělých z převážně rodinného 

prostředí. Škála byla upravena pro potřeby skupiny respondentů z domovů                 

a aplikována. Její předností je velké množství dat, která je možné kvalitativně 

zpracovat, ač má škála ve své podobě číselný záznam. V souboru dat je možné nalézt 

poměrně širokou škálu projevů dospívajících v různých oblastech. Data škály 

umožnila získat vhled do oblastí sebeurčení v konkrétních projevech respondentů, 

která nejlépe posoudí právě vychovatelé v každodenním kontaktu s dospívajícími. 

Záznam by bylo možné použít v praxi také jako metodu zjištění a následné plánování 

potřebné podpory při individuálním stanovování cílů v práci vychovatelů                   

s dospívajícími. 
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Metoda časové křivky se záznamem cílů pro období jednoho roku se ukázala být  

platnou součástí výzkumu. Při aplikaci metody došlo k obtížím se záznamem           

do horizontální osy, kde na jedné straně osy bylo zapsáno datum, kdy se šetření 

realizovalo, a na druhou stranu osy respondenti zapisovali datum stejného dne 

následujícího roku. Do prostoru mezi daty respondenti jen velice nejistě zaznamenali 

jednotlivé cíle z hlediska času. Přitom ale v rámci učebního oboru jsou běžně 

seznamováni a pracují s datovými křivkami při převodu jednotek objemu, jednotek 

hmotnosti a jednotek času. Obtíž je způsobena kvalitou a možností transferu 

poznatků.  Proto jsou některé jednotlivé záznamy v příloze s křivkami času pořízeny 

rukou výzkumnice dle slovního vyjádření respondenta. Vyjádření k cílům bylo 

rovněž zaznamenáváno a tvoří součást verbatimu v individuálních rozhovorech. Bylo 

by tedy vhodnější spíše tuto metodu aplikovat až po zjištění, zda orientace v ose je 

respondenty zvládána a v neposlední řadě je nezbytné zaznamenat obsah sdělení. 

V textu výzkumné části práce je množství citací výroků respondentů. Je tomu tak 

proto, že bylo potřebné vystihnout všechny varianty odpovědí. Důležité bylo i to, aby 

se zvláště ta vyjádření respondentů, která znamenala výpověď o subjektivně velice 

citlivé oblasti, zaznamenala jako celek a nebyla vytržena z kontextu v krátkém 

výňatku. 

Transformace dětských domovů je velice citlivou oblastí. Výzkumnice během 

pobytu v zařízení měly možnost zjistit, jak kvalita prostředí modifikuje chování 

respondentů a jak citlivou i bolestivou může být personální obměna v případě,          

že respondenti jsou „navázáni“ ve vztahu s některým vychovatelem či jiným 

pracovníkem zařízení.  Mnozí dospívající s mentálním postižením i v lehkém stupni 

potřebují dlouhý čas k tomu, aby adaptovali požadavky, styl chování a komunikace 

jiného vychovatele.  

Při uvažování o zjištěných výsledcích z terénní sondy začalo být zřejmé, jak důležitá 

je včasná příprava dospívajících na budoucí život po opuštění domova. Zvláště 

důležité je, aby si dospívající, jakmile ukončí školní povinnou školní docházku, měli 

možnost nejen „vyzkoušet“ být dospělejšími a samostatnějšími v sobotu či neděli      

a být přítomni a účastni například přípravy nedělního oběda. Je potřebné poskytnout 
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dospívajícím dostatek času k domu, aby se běžné praktické dovednosti (běžné        

pro intaktní adolescenty) staly součástí života dospívajících, aby měli dostatek času 

na upevnění všech návyků. To je možné realizovat tehdy, když budou mít možnost    

se s patřičnými úkony denně setkávat. Proto je velice potřebné tyto dospívající 

umístit pokud možno v samostatné rodinné skupině (nejlépe chráněný byt či naprosto 

oddělená skupina v rámci domova), kde se setkají i s nutností pečovat o své prostředí 

vlastními silami. Samozřejmostí je v rodině finanční hospodaření a obstarávání 

běžných záležitostí, včetně jednání s úřady, návštěv lékařů a podobných činností. 

Proto by tyto aktivity v běžném každodenním životě měly být součástí života 

dospívajících v domovech. To je jen velice obtížné zajistit v případě, že budova má 

jediný vchod a několik pater nad sebou. V neposlední řadě více konfliktů a napětí 

vzniká v prostředí, kdy se na propojeném prostoru pohybuje větší množství lidí 

současně. 

Během realizace výzkumné sondy výzkumnice opakovaně zjistily, že profese 

vychovatele znamená dávat více, než jen čas přesně vymezené pracovní doby. 

V případě dospívajících s mentálním postižením je toto zjištění dvojnásob platné. 

Práce s těmito dospívajícími vyžaduje nejen znalosti získané vzděláváním, ale také 

notnou dávku trpělivosti a důslednosti (vytvoření návyku trvá až několikanásobně 

déle dospívajícímu s postižením), schopnost reagovat odpovídajícím způsobem        

na zvláštní projevy, flexibilitu a jistou míru schopnosti improvizovat a zvláště        

pak empatii. Nejen tyto nezbytné požadavky na vlastnosti vychovatele znamenají,    

že jejich role v domovech nejde nahradit jinou rolí či dokonce jinou profesí s jinými 

kompetencemi. 

Pro dospívající, kteří budou odcházet do života s tím, že nemají zakotvení 

v původních rodinách (či jsou osamělí) je důležité, aby ještě před odchodem byl 

dospívající seznámen s tím prostředím, kde může zakotvit. Často to mohou být domy 

na půl cesty, organizace, nadace, občanská sdružení, která poskytují ubytování a kde 

je součástí služby také práce s klienty. Oporu pro čas budoucí a dotvoření všech 

potřebných dalších návyků v životě potřebují dospívající i po odchodu z domovů. 
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Nelze však spoléhat na to, že tyto služby a opora budou poskytnuty v různých 

ubytovnách. 

Výzkumná sonda otevřela oblast, která zatím nebyla v centru pozornosti. Výsledky 

nemohly zachytit všechny oblasti, které jsou v životě dospívajících v domovech 

důležité. Proto by bylo vhodné zaměřit pozornost výzkumníků také na tuto oblast,      

a to nejen pohledem na možný výskyt rizikového chování. Studie, které                    

by se zabývaly případnou možností kompenzace chybění attachmentu v prostředí 

dětských domovů, případně kompenzací v práci s původní rodinou, by jistě byly 

přínosné. Stejně přínosné by mohly být studie, které by zachytily práci 

s dospívajícími v domovech v případě kompenzace dětských traumat, jejichž stopy 

byly zachyceny i v této terénní výzkumné sondě. 

Studie, které by se zabývaly případnou možností kompenzace chybění attachmentu 

v prostředí dětských domovů, případně kompenzací v práci s původní rodinou,        

by jistě byly přínosné. 
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ZÁVĚR 

 

Vybraná zkoumaná oblast se dotýká velice specifické skupiny adolescentů, kteří 

z nejrůznějších důvodů nemohou část svého života prožít v přirozeném prostředí 

rodiny. Ukazuje se, že adolescenti s mentálním postižením tvoří sice malou část 

všech adolescentů v dětských domovech, v budoucím období ale bude jejich 

přítomnost stálá. Důvody umístění těchto lidí do institucionální péče nejsou zdaleka 

jen důvody sociální. Ve zkoumaném vzorku bylo zjištěno, že sociální důvody 

umístění tvoří jen asi jednu třetinu. Převažující část adolescentů byla umístěna pro 

závažné poruchy chování a to i u osob, které jsou v domovech od 3 do 10 let. 

Důvodem umístění adolescentů, kteří byli v době realizace terénní výzkumné sondy 

v domovech kratší čas, byly závažné poruchy chování a selhávání péče rodiny při 

závažné poruše. Malou část tvořili respondenti, kteří byli sirotky, či se rodiče 

z důvodu vlastní nemoci o potomky nemohli starat. Za závažné zjištění je možné 

považovat, že poruchy chování u klientů lze spatřovat jako rizikové recidivující 

chování. Některá vyjádření oficiálních míst ve směru důvodů umístění adolescentů 

pro chudobu či nekvalitní bydlení vyznívají ve vztahu ke vzorku osob jako nepříliš 

přesná. 

Samotná zařízení se v době realizace šetření nacházela v různých etapách 

transformace. Některá měla pro adolescenty vybudovány samostatné rodinné buňky 

s vydatným přispěním sponzorů. Některé domovy měly možnost získat samostatné 

chráněné byty, jinde byl proces transformace teprve zahájen s velice omezenými 

prostředky. V průběhu realizace šetření výzkumnice měla možnost pozorovat, jak  

výrazně kvalita prostředí ovlivňovala chování respondentů a jaké možnosti 

poskytovalo prostředí v získání a upevnění praktických dovedností v péči o sebe. 

Adolescenti, kteří stojí na pokraji dospělosti, dokážou sdělit, co si pod pojmem 

dospělost představují. V této oblasti přinesla terénní sonda nové typy vymezení, které 

nejsou popisovány ve výzkumech o adolescentech s mentálním postižením. 

Největším překvapením bylo zralé vymezení na základě zatím nejasně tušené 

generativy (starat se o někoho, naplňovat potřeby jiných). Stejně spolehlivě 



209 
 

respondenti dokázali hovořit o sobě a svých projevech v době puberty a porovnat je 

se současným stavem. Za zralé lze považovat identifikaci negací v chování vůči 

autoritám. I v tomto projevu byla zjištění nová. 

Adolescenti s mentálním postižením nemají dle výsledků šetření příliš možností si 

vybírat studijní zaměření. Komplikace ve výběru způsobuje na jedné straně nabídka 

možností v lokalitě, ale také dopravní dostupnost a samotné nastavení možností 

adolescentů, které si ne vždy uvědomují.  

V kontaktu s intaktním okolím a vrstevníky velká část respondentů nebyla vystavena 

negativním reakcím. V menší míře se objevila ale také hořkost v prožitcích a 

zklamání, pocity křivdy a nespravedlnosti, které dle analýzy spíše souviseli se 

strukturou osobnosti respondentů a zvláště s jejich celkovým emočním vyladěním. 

Ve výpovědích respondentů byly identifikovány již popsané i nové fenomény ego 

obrany (sublimace) a fiktivní kamarád, které jsou kompenzací prožitku osamělosti. 

Respondenti jsou součástí vztahových sítí, ve kterých hrají důležitou roli rodinní 

příslušníci, kamarádi, spolužáci, intimní partneři a vychovatelé. Vztahy se spolužáky 

a kamarády respondenti ne všichni rozlišují dle blízkosti vztahu. Na rozdíl od 

adolescentů z rodin mají paradoxně více možností v kontaktu s vrstevníky. Ve 

vztazích s intimními partnery mají více negativních zážitků, proto také malá skupina 

v době šetření měla aktuální sexuální zkušenost (ve srovnání s intaktními vrstevníky) 

a někteří raději vyčkávali s navázáním nového vztahu. Na druhé straně někteří 

respondenti vztah s partnery spojovali se zamilovaností, někteří ale za partnerský 

vztah považovali korespondenční kontakt. Novým zjištěním je, že ženy se odklánějí 

v představách o budoucích partnerech od fyzické atraktivity a spíše se přiklánějí ke 

vztahovým kvalitám budoucích partnerů a očekávají, že partneři naplní sociální a 

ekonomická očekávání a ochranu před nejistotou. Muži ve vzorku preferují intimitu, 

důvěru, fyzické znaky a v jednom případě příslušnost k subkultuře.  

Bolestí adolescentů s postižením v domovech jsou roztříštěné vztahy se sourozenci 

nebo rodiči. Zde je nově možné identifikovat několik typů roztříštěných vztahů 

(ztracené a nově nalezené vztahy, přerušované vztahy, nejisté vztahy a krátkodobá 

setkávání), které nejsou pro adolescenty zárukou opory do budoucnosti. Jinou nově 
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zjištěnou bolestí ve vztazích jsou ty vztahy, ve kterých rodiče jsou zaujati sami 

sebou, neprojevují podporu a brání v kontaktu se sourozenci. Obavy ze vztahů 

s rodiči v budoucnosti vzbuzuje i orientace rodiče na finanční profit ze strany 

adolescenta. Raná deprivace ve vztazích byla identifikována v obtížích v navazování 

nových vztahů, v neschopnosti rozlišit blízkost vztahů mezi rodinnými příslušníky a 

dalšími osobami a nově v neschopnosti rozlišit vztah ke člověku a vztah k věci, která 

je předmětem přání.  V uvedených variantách důsledků nelze říci, že by k deprivaci 

základní došlo výhradně v domově. U detekovaných 2 ze 3 případů byl pobyt 

adolescenta v domově v řádu měsíců. Zjištění je možné pokládat za velice závažné. 

Ve vztazích k vychovatelům většina klientů rozlišuje blízkost a významnější vztah 

přikládá rodičům. Přesto považuje vychovatele za velice důležité osoby, které 

pomáhají, podporují a v některých oblastech nahrazují vztah s rodiči.  

Významnou část každodennosti adolescentů naplňuje škola a studium, stejně jako u 

jejich intaktních vrstevníků. Výsledky ve škole jsou zdrojem nejistoty, vyžadují 

domácí přípravu, na kterou vychovatelé dbají. Na rozdíl od vrstevníků v rodinách 

jsou respondenti vedeni k tomu, aby si obstarávali samostatně všechny oblasti běžné 

činnosti, které v rodině vrstevníků s postižením i v intaktních skupinách obvykle 

obstarávají rodiče. Praktické návyky pro život (praní, vaření a příprava jídla, úklid, 

nakupování) jsou cílem výchovných snah vychovatelů a ne všichni dospívající tyto 

činnosti vítají. Někteří je chápou jako nepříjemnou část dne, na kterou nebyli zvyklí 

z domova. Proto také dalším významným zjištěním terénní sondy je, že adolescenti, 

kteří jsou v domovech krátce, tyto oblasti nemají naprosto zvládnuty. Ukazuje se tak, 

že část autonomie, kterou dospívající požadují a definují ve smyslu samostatnosti, 

není identifikována jako nezbytnost. Autonomie respondentů se projevuje 

v rozhodování o volném čase, o zájmovém zaměření a o kapesném. Vzhledem k jeho 

výši v měsíci přibližně polovina respondentů na jedné straně nešetří kapesné a utratí 

je za věci, které nejsou běžně v domovech poskytovány (sladkosti, drobné předměty, 

ale také cigarety). Na druhé straně část respondentů nemá vytvořenu představu o 

nákladech života a chybějící návyk šetřit je jedním z možných důvodů, jak 

podlehnout nástrahám „potřebných“ věcí v životě, ač je jistá míra finanční 
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gramotnosti tématem vzdělávání v učňovských oborech, případně tranzitních 

programů určených právě pro domovy. 

Respondenti, stejně jako intaktní vrstevníci, plánují v budoucnosti rodičovství, 

všichni jej ale odkládají na pozdější čas. Muži častěji až daleko za hranici třiceti let, 

neboť si více uvědomují starosti, které jsou s rodičovstvím spojeny. Ženy váhají 

s uzavřením sňatku. V některých odpovědích je patrná obava z nákladnosti obřadu, 

někde ženy váhají pro složitost rozvázání svazku a možná i obtíže, či bariéry, které 

by tento krok mohly provázet. V tomto směru se odpovědi nikterak neliší od postojů 

adolescentů v intaktní společnosti.  

Respondenti v terénním výzkumu budou dle vyjádření vychovatelů i v dalším období 

potřebovat alespoň lehkou podporu (instruktáž či velice jemnou pomoc), a to ve 

velké části oblastí, které se autonomie v adolescenci dotýká. Terénní sonda ukázala, 

že podporu významnějšího stupně potřebují až na výjimky ti klienti, kteří jsou 

v domovech krátce. Bude tedy potřebné déledobější působení i s užitím speciálně 

pedagogických postupů.  

Jednou ze zkoumaných oblastí v životě respondentů byla oblast volby cílů pro 

období dalšího roku. Z výsledků vyplynulo, že respondenti v převážné většině volí 

cíle ve spojení se školou a studiem a druhou výraznou oblastí jsou cíle vztahové. 

Respondenti si uvědomují potřebu zvládnout školu, ukončit studium a případně 

„vydržet“ ve škole, i když malá část uvedla, že chce měnit obor studia, a to nikoli 

poprvé. Ve zvládání cílů, ve volbě kroků k jejich realizaci a možnostech kroky 

uskutečnit se podařilo identifikovat tři typy strategií. Cíle vycházející z potřeb 

v dospělosti s orientací na budoucnost, ale s absencí odpovídajících dílčích cílů a 

kroků v současnosti. Druhou variantou jsou cíle jako pohádka o obraze budoucího 

šťastného života s nemožností stanovit kroky k jejich dosažení. Poslední variantou 

jsou cíle orientované do budoucnosti, s reálnými kroky ke zvládnutí, s vědomím 

významu kroků a s realistickým obrazem „tady a teď“.  

Výsledky terénní výzkumné sondy naznačují, že adolescenty preferovaná a velice 

často prosazovaná autonomie poněkud předbíhá osobnostní vyzrálost a vývoj 

v oblasti seberegulace. 
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V mnohých znacích se respondenti s mentálním postižením shodují se svými 

vrstevníky v rodinách a v intaktních skupinách. V některých oblastech ale budou 

potřebovat pomoc i v dalším období.  

Je zřejmé, že terénní výzkumná sonda nemohla zachytit všechny oblasti a jevy, které 

téma obsahuje. Je spíše úvodním poznáním, které by mohlo vést k dalšímu 

zkoumání. Sonda mohla přinést jen fragmenty poznání o oblasti, která je 

mnohovrstevnatá. Důležitost zjištění je možné spatřovat ve vztahu k  úloze výchovy 

a roli vychovatelů v dětských domovech. Výsledky také naznačují, jakým směrem je 

potřebné zaměřit pozornost v práci s dospívajícími. Práce s nimi bude vyžadovat 

významný podíl výchovných aktivit, které nemohou být realizovány jinak, než 

odbornou pedagogickou činností. Vzhledem k rozsahu oblastí, které ve vzorku 

respondentů bude potřebné rozvinout, je do jisté míry iluzorní se domnívat, že by tak 

mohlo být učiněno ve zkráceném období, pokud absentuje rodičovská podpora a 

péče o potomka. Výchovu nelze totiž provádět jinak, než vytvářením vztahu, 

vychováváním ve společných aktivitách vychovatele a dospívajícího a s vědomím 

důsledků pro budoucnost. Uspokojivého výsledku nebude nejspíše možné dosáhnout 

pouhým úředním postupem.  
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SUMMARY 
 

The selected research field deals with a highly specific group of adolescents who, for 

many different reasons, can not spend the part of their lives in a natural family 

environment. It becomes apparent that the adolescents with a mental disability are 

accounted for a small part of all adolescents in children's homes. However, their 

presence will occur regularly in the future. These people are placed into institutional 

care not only for social reasons. The representative sample have found out that only 

about one third of children are placed into chille’s homes because of social reasons. 

Predominant part of the adolescents have been placed into children's homes because 

of serious behavioural disorders. This also applies to children who are in children's 

homes from the age of 3 to 10. The adolescents, who have been in children's homes 

for a shorter period of time during the field research probe implementation, had been 

placed here because of serious behavioural disorders and a family care failure. Only 

a small part of respondents consists of orphans or those whose parents could not take 

care of them because of their own illness. The fact that the respondents' behavioural 

disorders can be considered as a dangerous relapsing behaviour may be very 

important probe result. The placement of adolescents into children's homes because 

of the poverty or a poor-quality standard of living - as of reasons stated by some 

official places - is possible to consider not very accurate in relation to the sample. 

The institutions were under various stages of transformation at the time of probe 

implementation. There were abundantly sponsored separated family areas built in 

some of these institutions. There was a possibility to acquire discrete protected 

apartments in some children's homes. At some other places, the transformation 

process has just been launched and the funds were limited. During the probe 

implementation, the researcher had the opportunity to observe how noticeably the 

respondents were influenced by the environment quality and what kind of 

possibilities this environment provided to gain and strengthen practical skills 

concerning self-care. 

The adolescents, standing at the edge of an adulthood, can say what they imagine 

under the concept of an adulthood. Considering this field of the research, the probe 
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brought new pieces of definition that had not been described in researches about 

adolescents with a mental disability before. It was very surprising to get a mature 

definition based on so far obscurely anticipated general idea (to take care of 

somebody, to fulfil other people's needs). The respondents were, in the same reliable 

way, able to talk about themselves and their behaviour in their teens. Furthermore, 

they were able to comapre these habits with the present state. The way they identify 

negation in behaviour towards the authorities can also be considered mature and new. 

According to the research results, adolescents with a mental disability do not have 

many posiibilities to choose their field of study. On one hand, this choice is 

complicated due to an offer of opportunities in a certain locality. On the other hand, 

it is also caused by a public transport access and not always conscious setting of the 

adolescents' possibilities. 

The major part of the respondents have not been exposed to negative responses in 

contact with an intact group and their peers. However, in some cases it was also 

possible to observe a bitter experience, disappointment and the feeling of injustice, 

which, according to the analysis, are related to the respondents' personality features 

and especially to their overall emotional state. Familiar as well as new phenomena 

such as ego defence (sublimation) and fictitious friend, which both compensate 

loneliness experience, have been identified in respondents' statements. 

All the respondents belong to a network of relationships where family members, 

friends, classmates, partners and educators play very important role. Not all the 

respondents distinguish their relationships with classmates and friends according to 

the closeness. Paradoxically, unlike the adolescents from families, these children 

have much more possiblities regarding a contact with their peers. They have got 

more negative experience in relationships with their intimate partners. Therefore, at 

the time of research implementation, only a small group of these adolescents had a 

real sexual experience (in comparison with intact peers); and some of them rather 

waited until they start a new relationship. On the other hand, some respondents 

connected their relationships to love, but for some of them correspondence was 

considered to be a relationship. Women tend to prefer relationship qualities of their 
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future partners and expect them to fulfil social and economical expectations and 

protection against uncertainty. It is apparent that women, in their future partner's 

vision, do not pay too much attention to a physical appearance. Men prefer intimacy, 

confidence, physical features, and in one case affiliation to a subculture. 

The adolescents with a disability living in children's homes mostly suffer from 

broken relations with their siblings or parents. It is possible to identify several types 

of broken relations (lost and newly found relations, discontinuous relations, uncertain 

relations and short-term relations) which do not guarantee the future for the 

adolescents. It has also been found out that those relations where parents are 

egocentric not being able to show their support and discouraging a contact among 

siblings are also very painful. A parent's focus on a financial profit of an adolescent 

causes concerns about their relations with parents in the future. An early deprivation 

has been identified in difficulties to start new relationships, in inability to distinguish 

the closeness of relations among family members and other people, and recently in 

inability to distinguish the relation to a human and to a thing which is the subject of a 

wish. Following the above mentioned consequences, it is not possible to say that 

deprivation has been primarily and exclusively caused in children's home. In 2 out of 

3 detected cases, an adolescent lived in children's home just for months. This result 

can be considered very serious. As far as relations to educators are concerned, the 

majority of respondents distinguish the closeness and attach more significant relation 

to their parents. In spite of this fact, the educators are still regarded as very important 

people who help, support, and, in some areas, substitute the relationship with parents. 

The school and study create an important part of everyday life for the adolescents as 

well as for their intact peers. The school results are often the source of uncertainty 

and they require home preparation to which the educators pay attention. Unlike the 

peers in families, the respondents are encouraged to provide themselves with all the 

areas of common activities which are usually provided by parents in a family of the 

peers with a disability as well as in intact groups. Practical skills useful in everyday 

life (doing the laundry, cooking and food preparation, cleaning and shopping) belong 

among the goals of the educators. However, not all the adolescents accept these 
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activities. Some of them perceive these activities as an unpleasant part of a day, 

which they were not used to from home. That is why the field probe has also found 

out that the adolescents, living in children's home just for a short period of time, do 

not cope with these activities at all. Therefore, it becomes apparent that the part of 

autonomy, which the adolescents demand and define as an independence, is not 

identified as a necessity. The respondents' autonomy is manifested in making a 

decision about their leisure time, about their hobbies and abou their pocket money. 

On one hand, depending on how much pocket money the respondents get in a month, 

approximately half of them are not able to save them and they usually spend their 

money on things that are not commonly provided in homes (sweets, trifles, but also 

cigarettes). On the other hand, a certain part of the respondents can not imagine the 

cost of living and the missing habit to save money is one of possible reasons how to 

yield to the lure of 'necessary' things in life, although a basic concept of a financial 

literacy is introduced in most apprentice subjects, alternatively in programmes 

determined especially for children's homes. 

The respondents as well as their intact peers plan to be parents in the future. 

However, all of them postpone it. Men often postpone the parenthood far behind the 

age of 30, because they are more concerned for responsibilities connected to the fact 

of being a parent. Women are hesitant about getting married. In some answers the 

concern about high cost of wedding ceremony is apparent. In other cases, women 

hesitate because of the difficulties with divorce, or obstacles that could be connected 

with this step. Concerning this matter, the answers are in no way different from 

attitudes of the adolescents in an intact society. 

According to the educators, the respondents from the field research will definitely 

need at least some further support (training or a mild support). Such a support will 

need to be provided in a huge part of activities connected with autonomy in 

adolescence. Those clients living in children's homes just for a short period of time, 

except for some of them, will need more significant support, as shown in the field 

probe. Therefore, it will be necessary to work on it for a longer period of time, and to 

use techniques of special pedagogy. 
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The choice of goals within the next year period was one of the researched fields in 

respondents' life. Following the results, it has become apparent that the respondents 

mostly choose goals connected to school and study. Relationships represent the 

second significant group of goals. The respondents realize how necessary it is to 

finish their studies or continue in their studies, even though a small part of them said 

they wanted to change the field of study not for the first time. Considering the fact 

how they cope with the goals, which steps they choose to put these goals into 

practice and what possibilities they have to realize these steps, it was possible to 

identify three types of strategies. Firstly, the goals derived from adulthood needs 

with future orientation, but with the absence of corresponding intermediate goals and 

steps in the present. Secondly, the goals as a fairy-tale about future happy life where 

it is not possible to determine the steps to achieve them. And finally, the future 

oriented goals with realistic steps to achieve them, with awareness about the meaning 

of these steps, and with a realistic reflection of 'here and now'. 

The results of the field research probe show that the autonomy, preferred and very 

often enforced by the adolescents, overtake maturity and self-control development. 

The respondents with a mental disability correspond, in many aspects, with their 

peers in families and intact groups. However, in some areas, they will need further 

support. 

It is obvious that the field research probe could not cover all areas and phenomena of 

this topic. It rather represents an introduction which could be taken as a source for 

further research. The probe could bring only pieces of knowledge about the area that 

is multi-layered. It is important to see what have been found out in relation to a role 

of education and educators in children's homes. The results also suggest direction 

necessary to follow in work with adolescents. Work with adolescents will require a 

significant participation of educational activities which have to be realized by a 

professional pedagogice team. With regard to the scope of areas which will be 

necassary to develop in the representative sample of respondents, it is, to a certain 

extent, illusory to assume that this could be done within a shorter period of time, 

unless there is parents' support and care. There is no other choice to educate, but to 
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create a relationship, to educate applying common activities of an educator and an 

adolescent, and with the awareness of future consequences. It may not be possible to 

achieve a satisfactory result just through official channels. 
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Příloha 1: Škála měření míry podpory – upravená experimentální verze                      
(překlad Martin Lečbych, 2008)  

 

Křestní jméno respondenta      Věk:                    

Datum: 
 Klíč k posuzování  

Typ podpory Potřebný čas /den Frekvence 

0     žádná 0    žádný 0   méně jak 1x měsíčně/ 

nikdy 

1   dohled 1   do 30 minut 1   nejméně jednou za měsíc 

2   instruktáž 2   30minut až 2 hodiny 2   alespoň 1x za týden 

3   částečná pomoc 3   2-4 hodiny 3   alespoň 1x za den 

4   úplná pomoc /podpora 4   více jak 4 hodiny 4   pořád 

 

Část A 

Sebeobsluha 
Typ podpory 

Potřebný čas 

/den 
Frekvence HS 

Péče o šatstvo 

včetně praní 

prádla, žehlení, 

uložení 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Příprava 

snídaně, svačiny 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Příprava 

hlavního 

jídla/večeře 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
 

Úklid pokoje, 

společných 

prostor 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
 

Výběr oblečení 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Osobní hygiena, 

úprava 

zevnějšku 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
 

Obsluha 

domácích 

spotřebičů 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

                                                                                                                                                   

 

Část B                   

Pracovní aktivity 
Typ podpory Potřebný čas /den Frekvence HS 

Vyhledávání pracovní 

aktivity 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Dokončení práce 

v přijatelné rychlosti 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Dokončení práce 

v přijatelné kvalitě 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 
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Část C                        

Život v domově 
Typ podpory Potřebný čas /den Frekvence HS 

Transporty, 

organizační změny 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Účast na rekreačních 

aktivitách  
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Návštěvy rodiny nebo 

přátel 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Účast na aktivitách 

domova 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Interakce s ostatními 

obyvateli domova 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Interakce 

s personálem domova 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Návštěvy veřejných 

budov a institucí 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

 

 

Část D                     

Sociální aktivity 
Typ podpory Potřebný čas /den Frekvence HS 

Socializace ve skupině 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Trávení volného času 

s ostatními ve skupině 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Socializace mimo 

skupinu/lokalita 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Vytváření a udržování 

přátelství 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Komunikace 

s ostatními o svých 

potřebách 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Užívání sociálních 

dovedností 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  
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Část  E                        

Zdraví a bezpečnost 
Typ podpory Potřebný čas /den Frekvence HS 

Užívání léků 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Vyhýbání se 

zdravotním a 

bezpečnostním rizikům 

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Docházení do 

ambulance 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Obstarávání služeb 

zdravotní péče 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Udržování zdravé 

výživy 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Péče o fyzické zdraví a 

zdatnost 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Udržování emoční 

pohody 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Zvládání strategií 

sebeřízení 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Získávání blízkých a 

intimních vztahů 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

          

     

Část  F 

Hájení sebe 
Typ podpory Potřebný čas /den Frekvence HS 

Hájení sebe sama 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4  

Hospodaření s 

financemi 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Ochrana sebe před 

zneužitím 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Osvojování právní 

zodpovědnosti 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Obstarávání právních 

služeb 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Schopnost vlastní 

volby, rozhodnutí a 

zodpovědnost  

0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

Hájení ostatních ve 

skupině 
0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 0  1  2  3  4 

 

        

 

Podpora ve zvláštních/dalších 

oblastech chování – uveďte, případně 

doplňte dle potřeby 

Žádná 

podpora 

Mírná 

podpora 

Výrazná 

podpora 

          0           1          2 

          0           1          2 

          0           1          2 

          0              1          2 

 

Všechny informace, které jste poskytli, budou užity pro výzkumné účely a jsou důvěrné. 
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Příloha 2: Protokoly otázek k rozhovorům 

 
Protokol otázek ke skupinovému rozhovoru 

(Tématické otázky, doplňující otázky) 

 

Dospělost a dospívání 

Co pro vás znamená slovo dospělost? 

Kdo je podle vás dospělý? Jak se chovají dospělí? 

Co to znamená být dospělý? 

Jak jste prožívali svoji pubertu? (dospívání)? 

Co jste v období dospívání nejvíc potřebovali? 

 

Sociální srovnávání 

Jak se k vám chovají druzí lidé ve vašem okolí? 

Jak se k vám chovají cizí lidé (na ulici, v obchodě, na koncertě,...)? 

Jak se cítíte, když se srovnáváte s ostatními lidmi? 

 

Práce 

Přemýšleli jste o tom, kde byste chtěli pracovat? 

Čím byste chtěli být? Jakou práci byste chtěli vykonávat? 

Kolik byste si chtěli vydělávat?  

Co vám práce přináší, v čem je pro vás důležitá? 

Jak to chodí, když člověk někde pracuje? 

Už jste někde pracovali? 

 

Budoucnost 

Jak si představujete svoji budoucnost? 

Jaké máte plány do budoucna? 

Co byste rádi dělali? 

Čeho byste chtěli dosáhnout? 

Jak se vaše plány liší od plánů vašich rodičů? 

Čeho se v budoucnu bojíte (obáváte)? 

 

Bydlení 

Jak a kde byste rádi bydleli? 

Co všechno to obnáší ( co všechno to chce, co to potřebuje), když chce člověk bydlet 

sám? 

Kolik peněz to vyžaduje (kolik to stojí)? 

Popište s kým a jak, popište svoji představu. 

 

Studium 

Co studujete? 

Mohli jste si vybrat sami obor studia? 

Líbí se vám ten obor? 

Jak studium zvládáte (jak vám to jde)? 
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Protokol otázek k individuálnímu rozhovoru 

(Tématické otázky, doplňující otázky) 

 

Dosavadní život 

Vyprávějte mi o svém životě až do dnešního dne. 

Jak se stalo, že jste přišel/přišla sem do domova? 

Co byste chtěl za rok dosáhnout?  

 

Jaké máte cíle? 

Jaké kroky pro to děláte? 

Jak se to dá dosáhnout? 

 

Seberealizace, Autonomie 

Jaké máte zájmy? Co rád/a děláte? 

Na jaké společenské akce chodíte? Na které byste rád/a chodil? 

Čím se bavíte, když trávíte volný čas (co rád/a děláte ve volném čase)? 

Můžete si sám/a kupovat věci, které se vám líbí? 

Můžete rozhodovat o průběhu dne? Můžete si rozhodnout, co budete dělat ve volném 

čase? 

 

Výchova 

Jezdíte domů (pokud ne, pak vztahovat dotazy na DD)? 

Co si myslíte o tom, jak vás rodiče/zde vychovatelé vychovávali? 

Za co vás trestají a za co vás chválí? 

Jak hodnotíte situaci zde (ve vaší rodině)? 

 

Partnerství 

Jací lidé se vám líbí? 

Jaká žena / muž se vám líbí? 

Máte přítelkyni – přítele, chodíte s někým? 

Máte kamarády?   

Můžete s nimi být sami? Můžete si vybrat čas, kdy s nimi chcete být? 

Chtěl/a byste se někdy oženit, vdát? 

Chtěl/a byste mít děti? 

 

Podpora 

Jakou podporu byste potřeboval/a, abyste se cítil/a v životě spokojený/á? 

Na koho se obracíte, když si nevíte rady? 

Za kým byste nejspíše šel/šla, kdybyste potřeboval/a pomoci?  
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Příloha 3: Tabulky podpory  

 
SR 1 (R 1, 2, 3) 

Oblast 

Stupeň 
Sebeobsluha 

Pracovní 

aktivity 
Skupina Sociální Zdraví 

Zralost 

osob 
Finance Autonomie 

Téměř 

žádná 

 
R1 

      

Lehká 

R1 šaty, 

vaření, úklid 

 

R2 šaty, 

vaření 

  

R3 péče o 

šaty, snídaně, 

vaření, úklid 

R2 

aktivita, 

rychlost, 

kvalita 

 

R3 

aktivita, 

rychlost, 

kvalita 

R1 rekreační 

činnosti, 

organizace, 

aktivity, 

personál, 

instituce 

 

R2 rekreace, 

instituce 

 

R3  organizace, 

rekreace, 

instituce 

R1 

socializace, 

volnočasové 

dovednosti 

 

R2 

socializace, 

lokalita, 

přátelství, 

dovednosti 

 

R3  

socializace 

R1 léky, rizika, 

výživa, zdraví 

 

R2 

léky, rizika, 

zdatnost 

 

R3 volnočasové 

aktivity, lokalita, 

přátelství, 

komunikace, 

dovednosti 

R1 emoce, 

sebeřízení 

 

R3 intimita 

R1 peníze 

 

R2 peníze 

 

R3 peníze 

R1 zneužití, 

rozhodování, 

zodpovědnost, 

hájení sebe i 

druhých 

 

R2 hájení 

ostatních a sebe 

 

R3 hájení sebe, 

rozhodování + 

zodpovědnost, 

hájení druhých  

Naprostá 

    R2 ambulance, 

služby, výživa 

R2 emoce, 

sebeřízení, 

intimita 

 

R3 emoce, 

sebeřízení 

R3 

zneužití, 

právo 

R2 zneužití, 

právo, 

rozhodování, 

zodpovědnost 

Cíle, věk/ 

pobyt 
R1, 18 let /13 let, žena R2, 17 let/12,5 roku, žena R3, 17 let/3 roky, muž 

Pracovní brigáda  brigáda 

Osobní  doma, dovolená, prázdniny  

Sociální bydlení, šetřit vánoce  

Vzdělávací   učiliště + prospěch 

Vztahové  příbuzný, děti, přítel, přátelé  

Zdroj: autorka práce 
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SR2   (R 4, 5, 6) 
Oblast 

Stupeň 
Sebeobsluha 

Pracovní 

aktivita 
Skupina Sociální Zdraví 

Zralost 

osob 
Finance Autonomie 

Téměř 

žádná 

        

Lehká 

(dohled, 

instrukce) 

R4 snídaně, 

vaření, úklid, 

spotřebiče 

 

R5 šaty, praní, 

uložení, 

snídaně, vaření, 

úklid, hygiena, 

spotřebiče 

 

R6 šaty, praní, 

uložení, 

snídaně, vaření, 

úklid, spotřebiče 

R4 aktivita, 

rychlost, 

kvalita 

 

R5 aktivita, 

rychlost, 

kvalita 

 

R6 aktivita, 

rychlost 

R4 rekreace, 

aktivity, 

instituce 

 

R5 interakce, 

děti, personál, 

instituce 

 

R6 

organizace, 

aktivity, 

rodina, 

interakce, 

instituce 

R4 užití 

dovedností 

 

R5 skupina, 

 volný čas, 

přátelství, 

komunikace, 

dovednosti 

 

R6 volný čas, 

přátelství, 

dovednosti, 

socializace  

R4 léky, 

rizika, 

výživa, 

kondice  

 

R5 výživa, 

zdraví 

 

R6 léky, 

výživa, 

kondice 

R4 

emoční 

pohoda, 

sebeřízení 

 

R5 

emocionální 

pohoda, 

sebeřízení 

 

R6 pohoda, 

sebeřízení 

R4 peníze  

 

R5 peníze 

 

R6 peníze 

 R4 právo, 

zodpovědnost, 

rozhodování 

 

R5 zneužití, 

rozhodování,  

zodpovědnost 

 

R6 právo, zneužití, 

sebeobhajování, 

zodpovědnost, 

rozhodování, hájení 

druhých 

Naprostá 

pomoc 

 
R6 kvalita 

      

Cíle, věk/ 

pobyt 
R4, 17 let/13 let, žena R5, 18 let/13 let, muž R6, 17 let/ 5 let, žena 

Pracovní  sehnat práci  

Osobní   vánoce 

Sociální  sehnat bydlení  

Vzdělávací zkoušky zvládnout kurzy specializace, zkoušky škola 

Vztahové    

Realizace    

Zdroj: autorka práce 
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SR3  (R 7, 8, 9) 
Oblast 

Stupeň 
Sebeobsluha 

Pracovní 

aktivita 
Skupina Sociální Zdraví Zralost osob Finance Autonomie 

Téměř 

žádná 

        

Lehká 

R7 oblečení, 

úklid, 

spotřebiče 

 

R8 šaty vše, 

spotřebiče 

 

R9 úklid, 

úprava, 

spotřebiče 

R7 

aktivita, 

kvalita 

 

R8 

aktivita, 

rychlost, 

kvalita 

 

R9 
aktivita, 

kvalita 

R7 organizace, 

rekreace, 

aktivita, 

personál 

 

R8 

organizace, 

rekreace, rodina, 

aktivity, 

instituce 

 

R9 rekreace, 

aktivity 

R7 volný čas, 

komunikace, 

dovednosti 

 

R8 socializace, 

volný čas, 

lokalita, 

komunikace, 

dovednosti 

 

R9 lokalita, volný 

čas, přátelství, 

komunikace, 

dovednosti 

R7 zdravotní 

péče, výživa, 

zdatnost  

 

R8 

rizika!!!, 

docházení  

 

R9 výživa, 

zdatnost 

R7 emoce, 

sebeřízení, 

intimní 

vztahy 

 

R8 

emoce, 

intimita 

 

R9 intimní 

vztahy 

R7  

peníze 

 

R8 

peníze 

 

R9 
peníze 

 

 

R7 hájení sebe, jiných, 

zneužití, rozhodování 

 

R8 

zneužívání, 

odpovědnost, vlastní 

volba, hájení druhých 

 

R9 zneužití, 

rozhodování, 

zodpovědnost, hájení 

sebe a druhých 

Naprostá 

  R8 interakce s 

personálem 

 R8 

obstarávání 
R8 

rozhodování 

+ 

odpovědnost 

  

Cíle, věk/ 

pobyt 
R7, 17 let/14 let, žena R8, 18 let/6 let, muž R9, 18 let/15 let, žena 

Pracovní najít práci   

Osobní  sport vánoce, velikonoce 

Sociální hledat byt vánoce  

Vzdělávac

í 
závěrečky učení, praxe, 2. ročník zlepšit známky, příprava na závěrečky, výuční list 

Vztahové svojí rodinu, přítel přítelkyně, rodiče  

Realizace 
přítel není, učí se, zatím o 

jednání o bytě nepřemýšlela 
  

Zdroj: autorka práce 
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SR4  (R 10, 11, 12) 
Oblast 

Stupeň 
Sebeobsluha 

Pracovní 

aktivita 
Skupina Sociální Zdraví 

Zralost 

osob 
Finance Autonomie 

Téměř 

žádná 
R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R12 

Lehká 

R10 spotřebiče 

 

R10 výběr 

oblečení, 

hygiena 

 

 

 R10 

interakce 

s druhými 

 

R11 

aktivity, 

interakce, 

personál, 

instituce 

 

R11 skupina, 

lokalita, 

přátelství, 

komunikace, 

dovednosti 

R11 

léky, 

rizika, 

služby 

R10 

sebeřízení 

 

R11 emoce, 

sebeřízení 

R10 

sebeřízení 

 

R11 finance, 

hájení sebe 

 

Naprostá 

R11 šaty, 

vaření, snídaně, 

úklid, 

spotřebiče 

R11 aktivita, 

rychlost, 

kvalita 

R11 

transport, 

rekreace 

 R11 

výživa, 

zdatnost 

R11 intimita  R11 

zodpovědnost, 

rozhodování, 

právo, hájení 

druhých 

Cíle, věk/ 

pobyt 
R10, 15 let/9  muž R11, 15let/1 rok a 9 měsíců, muž R12, 15 let/7 měsíců, žena 

Pracovní o prázdninách brigáda   

Osobní  domů jiné zařízení 

Sociální    

Vzdělávací škola, praxe, vyznamenání 2. ročník  

Vztahové  matka kontakt s bratry 

Realizace poslouchat ve škole, psát, úkoly pasivní, dobré hodnocení dobré hodnocení 

Zdroj: autorka práce 
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SR5 (R 13, 14, 15) 
Oblast 

Stupeň 
Sebeobsluha 

Pracovní 

aktivity 
Skupina Sociální Zdraví Zralost osob Finance Autonomie 

Téměř 

žádná 

R14 praní, uložení, 

snídaně  

 

R15 uložení, žehlení 

       

Lehká 

(dohled, 

instrukce) 

R14 oblečení, úprava, 

spotřebiče  

 

R13 snídaně, 

oblékání, hygiena 

 

R15 vaření, úklid, 

spotřebiče 

R15 

rychlost, 

kvalita 

R14 

separace, málo 

zapojení, málo 

personál, málo 

instituce  

 

R13 doprava 

 

R15 rodina, 

interakce, děti 

personál, aktivity, 

instituce 

R15 volný 

čas, ostatní, 

přátelství, 

komunikace, 

dovednosti  

R13 léky 

 

R15 léky, 

rizika 

R13 emoční 

nestabilita, 

intimní vztahy 

 

R15 emoční 

nestabilita, 

sebeřízení 

R14 

peníze 

 

R15 

peníze  

R14 právní 

zodpovědnost 

zneužití, služby, 

rozhodování, 

obhajoba 

 

R13 zneužití, 

rozhodování, 

hájení 

 

R15 zneužití, 

rozhodování 

Naprostá 

(pomoc) 

R13 šaty, vaření  R13 

neaktivní, 

nedokončí, 

nekvalitní 

R13 děti, personál, 

úřady 

R13 volný 

čas, 

přátelství, 

chování jinde, 

komunikace, 

sociální 

dovednosti 

R13 

výživa, 

zdatnost 

R14 intimní 

vztahy 

 

R13 sebeřízení 

 

R15 intimní 

vztahy 

R13 

peníze 

R13 hájení 

druhých 

 

R15 právo, 

zodpovědnost  

Cíle, věk/ 

pobyt 
R13, 17 let/ 6 měsíců, muž R14, 17 let/1 rok, žena R15, 16 let/1,6 roku, žena 

Pracovní  brigáda  

Osobní domů, svátky, prázdniny  náušnice, domů 

Sociální  řidičský průkaz  

Vzdělávací  dokončit kurz, dodělat školu zlepšit známky 

Vztahové stejná slečna   

Zdroj: autorka práce 



246 

R 16, 17, 18 
Cíle, věk/ pobyt R 16, 17let/ 11 let, muž R 17, 18 let/ 8 let, muž  R 18, 20 let/11 let, žena 

Pracovní  v budoucnu podnikat najít práci  

Osobní být pryč   

Sociální  být v DD, nemít průšvihy, 

mít peníze 

 

Vzdělávací jiný obor chodit do školy škola 

Vztahové ukázat jim (tetám) v budoucnu rodina založit rodinu, poznat rodinu 

sourozenců 

Zdroj: autorka práce 
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Příloha 4: Cíle adolescentů a jejich realizace 

Adolescent   cíl Realizace cíle Možnost 

R1 žena, 18 let  

bydlení 

brigáda 

šetřit 

bydlení - inzerce, internet, chodit a hledat 

hledat práci (ptát se), přes internet až po vyučení 

x 

         - 

         - 

         - 

R2  žena, 17 let 

prázdniny   

přítel 

vánoce, dovolená 

příbuzní, děti, 

přátelé 

domů 

x  

svatba do vánoc, ale přítel jí jen píše 

vánoce a dovolená s přítelem 

xx 

xx 

bydlet u nich 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

R3 muž, 17 let  

brigáda 

ukončit učiliště 

prospěch 

brigádu zatím nesháněl  

zkoušky nejsou těžký – udělá je každý, 

učit se o víkendech 

         - 

         + 

         + 

R4  zkoušky šprtat se pořád, zkoušky ústní, písemné          + 

R5 muž, 18 let  

kurzy, zkoušky 

práce, bydlení 

učit se, udělat dobré sváry  

hledat práci s bydlením v inzerátech a přes známé 

(začít už po novém roce) 

         + 

         + 

R6 žena, 17 let  
škola 

vánoce 

učit se technologii, „nesekat se“ 

xx 

         + 

         - 

R7 žena, 17 let  

závěrečky 

práce, byt 

rodina 

přítel 

učit se, šprtat se,udělat si pak maturitu,  

xx 

navštívit bratra, kontaktovat „rodinu“ 

xx 

         + 

         - 

         + 

         - 

R8 muž, 18 let 

učení, praxe 

rodiče a vánoce  

přítelkyně 

sport 

učit se, mít zakázky (podle toho, kolik bude lidí) 

podpora od rodičů 

xx 

xx 

         + 

         + 

         - 

         - 

R9 žena, 18 let 

známky, 

závěrečky, výuční 

list 

vánoce, 

velikonoce 

zdokonalovat se, jít do „třeťáku“, zlepšit známky 

– „makat“, 3 měsíce se chystat na závěrečky, 

 

xx 

         + 

 

 

         -           

R10 muž, 15 let  

škola, praxe, 

vyznamenání 

brigáda 

učit se, poslouchat v hodinách, psát úkoly,  

 

jít zase na brigádu na stavbu 

         + 

         

         + 

R11 muž, 15 let  
domů, matka 

2. ročník 

nemít konflikty a špatné hodnocení  

zvládnout tento ročník, učit se 

         + 

         -/+ 

R12 žena, 15 let  

jít jinam 

 

kontakt s bratry 

v pololetí do jiného DD – mám dobré chování a 

výsledky 

xx 

         + 

         

         - 

R13 muž, 17 let 

domů, svátky, 

prázdniny, 

stejná slečna 

bydlet u rodičů – musejí si najít nájem,  

 

slečně pomáhat 

         - 

          

         + 

R14 žena, 17 let 

brigáda, „řidičák“ 

kurz, dokončit 

školu 

 brigáda= peníze= řidičák  

učit se – nedělá to problémy 

         + 

         + 

R15 žena, 16 let  

domů 

 

zlepšit známky 

náušnice 

nebýt drzá a poslouchat, máma by se měla hodně 

snažit a chodit za kurátorkou  

nebýt lína na praxi 

ušetřit si - nešetří 

         - 

          

         + 

         - 

R16 muž, 17 let  

jít pryč, ukázat 

tetám 

jiný obor 

chci pryč – zfetuju se a půjdu pryč, to pak jim to 

ukážu;  

chci do jiný školy – ona mě tam nedá ani na 

zkoušky 

         - 

          

         - 
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R17 muž, 18 let  

peníze 

být v DD 

nemít průšvihy 

chodit do školy 

 

podnikat potom 

mít peníze ze zakázek (už nějaké má) 

nedělat tady „bordel“ 

xx 

vstávat a jezdit do školy a nespat tam (teď jen 

málo), udělat „rozdílovky“ – jsou lehký 

xxx 

         + 

         +  

         - 

         + 

          

          - 

R18 žena, 20 let  

škola 

práce 

 

rodina 

vyučit se (nyní bude  v jiném oboru!)  

práce = peníze, mít peníze a všechno si platit, mít 

svojí hospodu  xx 

potkávat se se sourozenci, a pak rodinu 

          - 

          - 

           

          - 

Zdroj: autorka práce 
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Příloha 5: Verbatimy individuálních rozhovorů 

 
Respondent 1 

 

Výzkumník 1: Tak, takže já se teďka zeptám na to, když bych vás poprosila, abyste 

mi vyprávěla o svém životě. Jak to s vámi v životě bylo? 

Respondent 1: Já si to nepamatuju moc.  

Výzkumník 1: No, já vím, že člověk z toho dětství si často moc nepamatuje, ale 

zkuste si vzpomenout. Třeba, když jste byla úplně nejmladší, na co si tak 

vzpomenete? Když jste byla úplně nejmenší. 

Respondent 1: To, to si asi nevzpomenu, protože nevím. 

Výzkumník 1: Vůbec nevíte. 

Respondent 1: Ne. Jenom co mi vyprávěla bejvalá ředitelka, co mi co se mi stalo. 

Výzkumník 1: Aha, máte nějaký špatný zážitek? Já ho nechci otevírat, abych vám 

tím neublížila, to určitě ne. A jak vy jste tady dlouho vlastně? 

Respondent 1: Už to bude třináct let. 

Výzkumník 2: Třináct let. A tohle, to je jako jediný domov, kde jste? Nebo jste říkala 

bývalá ředitelka? Takže to byla? 

Respondent 1: Jako tady byla bývalá ředitelka. 

Výzkumník 2: Jo, takhle. Já jsem tomu asi neporozuměla moc dobře. 

Výzkumník 1: A vlastně jste. Vzpomenete si na dobu, když jste sem přišla? 

Respondent 1: Ne. To mi bylo šest. 

Výzkumník 1: To vám bylo šest. Jaký to bylo, když jste sem poprvé přišla? 

Respondent 1: Jak to je dlouho? 

Výzkumník 1: Jaký to bylo? 

Respondent 1: Já si to nepamatuju. 

Výzkumník 1: A vzpomenete na to, kde třeba, v které části tohohle toho 

velikánského domu jste byla? 

Respondent 1: Nastoupila jsem sem v srpnu. To vím. A na začátku to myslím bylo. 

Říkali. 

Výzkumník 1: Že vás přivezli v srpnu? A vzpomenete si, ve které části budovy jste 

bydlela, třeba kde jste spala? 

Respondent 1: Tady na přístavku. 

Výzkumník 1: Na přístavku jste bydlela. A byly tam také nějaké jiné děti? 

Respondent 1: Tak to je jasný. 
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Výzkumník 1: Já nevím. Já nevím. Já jsem tady poprvé, takže vůbec netuším. Takže 

bylo tam spousta dětí stejně starých nebo mladých jako vy? 

Respondent 1: Byly starší i mladší. 

Výzkumník 1: Jo, různé byly. Tak a teď zkuste mi povídat, jak to s vaším životem 

bylo dál.  Takže vy jste přijela sem a co pak bylo dál? 

Respondent 1: No, tak když, tak vypisovali nějaký papíry, co já vím. No a pak šli se 

mnou nakoupit věci. Protože já jsem neměla skoro nic na sebe. No a pak mě dali do 

skupiny. A představili mě v jídelně, jak to každýmu dělaj.  

Výzkumník 1: A jak to bylo dál s vámi v životě? 

Respondent 1: Jako od začátku až do konce? 

Výzkumník 1: Jak chcete. Já myslím, že váš život zdaleka nekončí. Třeba do teď. Na 

co si tak vzpomenete důležitého. 

Respondent 1: No jako sem chodila do školky. 

Výzkumník 1: Tady? 

Respondent 1: Ne. V Chejnově. To je jako u Nový Vsi. Tam sem byla do osmý třídy 

… let. No a pak jsem se tam zase vrátila, protože jsem si hrála. Si pamatuju. 

Výzkumník 1: Tam to bylo lepší? 

Respondent 1: No, a pak jsem dvatisíce jedna nastoupila sem do školy. Do osmý 

třídy sem tu byla. Pak jsem šla do Černovic. Tam se učím cukrářkou. Pak jsem šla na 

byt do Tábora a tam jsem doteď. 

Výzkumník 1: Tak to je úžasná zkušenost. Jak to chodí v takovém bytě? 

Respondent 1: Jako to je byt jako. 

Výzkumník 1: Já vím. 

Respondent 1: Pro děcák. 

Výzkumník 1: A jak to chodí? 

Respondent 1: Tam se učíme do života. Vaříme si. To nám pomáhá i teta. Chodíme 

nakupovat. Akorát.  

Výzkumník 1: Tak to je super. To člověk bude docela dobře připravený pro život. 

Respondent 1: Já jsem tam šťastná. 

Výzkumník 1: No, to si myslím. To si myslím. Vypadáte i spokojeně. To je fajn. 

Výzkumník 2: A co jako vás dělá tu šťastnou? Co to je? 

Respondent 1: Ten byt. Jako že nejsem tady. Tady to jako uzavřený. Že se jako 

podívám do města.  

Výzkumník 2: Jako volnost? 

Respondent 1: To jako ne úplně volnost. Ale že se učim do toho života. Kolik stojí 

nákup. Kolik si zaplatím autobus. Jak si vyprat, jak uvařit.  
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Výzkumník 2: Takže samostatnost. Že jste samostatná? 

Respondent 1: No skoro jako jo, ale pomáhá mi jako teta. Jako pracuju. 

Výzkumník 1: A jak jste tam dlouho v tom bytě? 

Respondent 1: Už tam budu rok. 

Výzkumník 1: A myslíte, že, jak dlouho to trvá než člověk takhle jako zvládne, aby 

pak opravdu mohl jít někam sám? 

Respondent 1: Si myslim, že dlouho. 

Výzkumník 1: Myslíte, jak dlouho asi? 

Respondent 1: Takový rok, dva. 

Výzkumník 1: Aha. Tak fajn. Tak zkusíme ten rok. Dobře já se teď zeptám ještě na 

jiný věci. Co máte ráda? Co ráda děláte? 

Respondent 1: Jako moje koníčky? Tak já se ráda věnuju módě. Já jí úplně miluju. 

Ráda mám ráda tanec. Muziku. 

Výzkumník 1: To je úžasný. Jaký tanec máte ráda? Preferujete nějaký styl taneční? 

Respondent 1: Jako já ne. Já tancovat neumim. 

Výzkumník 1: Ale díváte se ráda? 

Respondent 1: Ale jako miluju břišní tance a hip hop. 

Výzkumník 2: Břišní tance. 

Respondent 1: Ty úplně miluju. 

Výzkumník 2: Chodíte někam? 

Respondent 1: Ne. 

Výzkumník 2: Ne. Takže, jakoby nikam, jakoby aktivně do nějakého kroužku, ne. 

Respondent 1: Ne.  

Výzkumník 1: To je škoda. 

Výzkumník 2: Tak jenom. 

Respondent 1: Chodila jsem asi rok na hip hop. 

Výzkumník 2: Na co? 

Respondent 1: Na hip hop. 

Výzkumník 2: Jo. To může být zajímavý. 

Respondent 1: To jsem byla strašný prkno. 

Výzkumník 2: Nejde toM 

Výzkumník 1: Špatně to, špatně to fungovalo? Tak nějak? Nebo proč jste toho 

nechala 

Respondent 1: Já jsem to neuměla. To není můj styl. 
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Výzkumník 1: A teďka? 

Respondent 1: To já ty břišní tance se u toho kroutím.  

Výzkumník 2: Takže jako někam chodíte na ty břišní tance? 

Respondent 1: Já tancuju sama. 

Výzkumník 2: Jako sama pro sebe to zkoušíte. A že byste vyrazila, třeba někam na 

nějakou akci, na nějakou, já nevím, předváděčku? 

Respondent 1: Tak já bych tam nenastoupila. Já bych se začala klepat. 

Výzkumník 2: Ne, jakoby jako když člověk jde na koncert, tak si jde poslechnout 

hudbu, tak na nějakou, já nevím, prezentaci těch břišních tanců, že by tam na tom 

jevišti jako. 

Respondent 1: To bych šla. 

Výzkumník 2: Jo. Ale nikdy jste nebyla? 

Respondent 1: Ne.  

Výzkumník 2: Ne. A chodíte takhle někam jakoby třeba na ty koncerty nebo někam 

takhle? 

Respondent 1: Jednou jsem byla na Michalovi Davidovi. 

Výzkumník 1: Můžete si. Vy jste říkala, že se učíte hospodařit vlastně sama. Můžete 

si sama kupovat věci, které se vám líbí třeba? 

Respondent 1: Tak my máme peníze oddílový, ale jako na ošacení. Tak mě je jako už 

osmnáct, takže mám čtyřikila na měsíc. 

Výzkumník 2: Čtyřikila jako čtyři stovky? 

Respondent 1: Hm. 

Výzkumník 2: Jo. 

Respondent 1: A to si vždycky můžeme koupit skoro všechno kromě jako náramků, 

řetízků. Si kupujeme jako oblečení na sebe. A to si můžeme vybrat, jaký chceme. Ale 

do tý částky.  

Výzkumník 1: Jo. 

Výzkumník 2: A jako řídí to někdo, abyste si jako na zimu kupovali zimní. Nebo si 

můžete vybrat cokoli? 

Respondent 1: Jako na zimu si musíme koupit taky. 

Výzkumník 2: Takže je to vysloveně jenom na vás, abyste si. Teď potřebu třeba 

zimní bundu, tak si jí. 

Respondent 1: Tak si jí koupim. 

Výzkumník 1: To je fajn. 

Výzkumník 2: Takže vám to nikdo neřídí vlastně? 
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Respondent 1: Ne.  

Výzkumník 1: To je dobrý.  A teďka, když žijete v tom bytě, tak můžete rozhodovat 

třeba o průběhu toho svého dne? Jak bude vypadat váš den třeba? Jak to funguje 

tohle? 

Respondent 1: No, tak jako, tak jako úplně si zas rozhodovat nemůžu ten můj den. Že 

musim něco dělat. 

Výzkumník 2: Tak jako, když máme třeba všední den. Je škola, že jo, a potom je co? 

Respondent 1: Po škole si jdu vybalit věci. Dám do pračky. No a pak třeba po 

v sedum jdu jdeme uvařit. Pak umejt nádobí a takhle to trvá furt.  

Výzkumník 1: Je to tam takhle. Takhle to funguje jo? A co mezi tim? 

Výzkumník 2: A kdyby jste chtěla skutečně jako někam jít někam se podívat? 

Respondent 1: Tak se musim domluvit s vychovatelkou. 

Výzkumník 1: Co myslíte, jak oni vás vlastně vychovali tady v dětském domově 

nebo tam na tom bytě jako? Jak to funguje? Jak to bylo? 

Respondent 1: Já si myslim, že mě vychovali dobře. 

Výzkumník 2: A vychovali vás? Vychovávají vás? 

Respondent 1: Ne, jako takhle. Vychovali mě, tak jaká jsem teď. 

Výzkumník 2: Takže máte pocit, že vás nějakým způsobem jakoby někam posunuli? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 2: Že jste se něco naučila? 

Respondent 1: Naučila jsem se hodně věcí. 

Výzkumník 2: Jo. 

Výzkumník 1: Tak to nebyl tak ztracený čas? 

Respondent 1: Ne.  

Výzkumník 1: A za co vás třeba trestali a naopak chválili? 

Respondent 1: Trestali mě za to, že jsem nadávala sprostě. A chválili. 

Výzkumník 1: A chválili? 

Respondent 1: Sem šikovná. Já nevim. To je fakt. 

Výzkumník 1: Určitě člověk rád slyší, když ho někdo pochválí. Slyšela jste někdy 

takové věci, že by vás? 

Respondent 1: Mě chválej skoro furt. Sabina. 

Výzkumník 1: Sabina je kamarádka? 

Respondent 1: Ne. Vychovatelka. 

Výzkumník 1: Aha. To já jsem nevěděla. Takže to je, to je na tom na tom bytě? 
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Respondent 1: Hm. 

Výzkumník 1: To je fajn. A ještě, za co chválejí? Říká, že jste šikovná. Ještě za 

něco?  

Respondent 1: Já nevim. 

Výzkumník 2: Jako, že něco uděláte dobře nebo? 

Respondent 1: Já se sama chválit neumím. 

Výzkumník 1: No, tak samozřejmě. Jasně. A to, když říká Sabina, že jste šikovná, 

tak to je vždycky situace, že tedy něco uděláte jako fyzicky? 

Respondent 1: Hm. 

Výzkumník 1: Něco dokážete? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: Jo. Fajn a teďka, teďka ještě už jenom pár věcí. Jaký kluci se vám 

líbí? 

Respondent 1: Kluci svalnatý a sexi. 

Výzkumník 1: Svalnatý jsou sexi? To je fakt. Tmavovlasý, blonďatý co říkáte? 

Respondent 1: Blonďatý ne. 

Výzkumník 1: Blonďatý ne. Tmavovlasý spíš? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: Jo, jo, jo. Řádně udělaný? 

Respondent 1: Hm. 

Výzkumník 1: Svalnatý. 

Výzkumník 2: A mladý nebo starý? 

Respondent 1: Mladý radši. Padesátiletý, co bych s tím dělala. 

Výzkumník 2: Tady jsme se dostali jednou na ten věk tak. 

Výzkumník 1: Máte někoho blízkého takhle? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: Fajn. A když, když člověk má blízké lidi, tak to je fajn. Když má 

přítele nebo přítelkyni. A máte taky nějaký kamarády? Třeba. 

Respondent 1: Mám. A jsem za ně strašně šťastná.  

Výzkumník 2: A to jsou lidi tady jakoby z domova nebo z toho bytu nebo ještě 

mimo? 

Respondent 1: Mám i z domova i ze školy. 

Výzkumník 2: Jo. To je fajn. 
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Výzkumník 1: To je bezva. Cítíte se jakoby mezi nimi jak? Jak to člověk prožívá? 

Teď když si vzpomenete, že jste přišla poprvé do školy do Černovic do toho 

učebního oboru a teď, teď vlastně jste tam uviděla nový lidi, které jste neznala, jak to 

je, jak se člověk cítí? 

Respondent 1: Já jsem se strašně bála. Já jsem měla strašnou trému. Já jsem ani 

s nikým skoro vůbec nemluvila. Pak za mnou přišel Vlasta a já jsem začala 

komunikovat.  

Výzkumník 1: A to je spolužák vlastně? 

Respondent 1: Ano. Stejný obor jako já. 

Výzkumník 1: To je vzácnost. Mládenec, kdy se učí na cukráře. Tak to je skutečně 

vzácnost, to jsou spíš dívčiny, ale mládenci tedy málokdy. 

Výzkumník 2: A čeho jste se bála? 

Respondent 1: Já jsem se bála toho kolektivu. Jakej bude. 

Výzkumník 2: Jako jak vás přijmou nebo? 

Respondent 1: Cože? 

Výzkumník 2: Jak vás přijmou? 

Respondent 1: Hm. 

Výzkumník 2: Jo. 

Výzkumník 1: No a chtěla byste se někdy vdávat třeba? Když máte přítele? 

Respondent 1: Vdávat. Já bych asi ne. Ale chtěla bych vyzkoušet ty šaty. 

Výzkumník 1: Svatební vyzkusit? 

Respondent 1: Jo. Jasný. 

Výzkumník 1: Proč myslíte, že vdát ne? 

Respondent 1: Protože, když se pohádáme třeba, když se bude chtít ten kluk rozvést, 

tak to jsou strašný papíry. 

Výzkumník 1: Že je to potíž, se potom rozvést. A myslíte, když jakoby se ti lidi 

pohádají, takže je to vždycky o tom že se rozejdou? 

Respondent 1: To jako určitě ne. Ale nechtěla bych mít jako muže, kterej mě furt 

mlátí. 

Výzkumník 1: Jasně. Někdy to člověk zkrátka udělat musí. 

Výzkumník 2: A kdyby došlo k něčemu zásadnímu, že by vás třeba někdo mlátil, že 

byste měla nějaký problém, kam byst šla? 

Respondent 1: To určitě ne za mámou. To bych asi šla za kámoškou. Nebo za 

přítelem. 

Výzkumník 1: A když by vás uhodil nebo mlátil přítel. Kam byste šla? 

Respondent 1: Cože? 
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Výzkumník 1: Když by vás mlátil přítel, kam byste šla? 

Výzkumník 2: Nebo nemusel mlátit. Byl by na vás ošklivý? 

Respondent 1: Přítel? Tak bych šla za tou kámoškou. 

Výzkumník 1: Jo. Tak a teďka mi zkuste, zkuste říct, vy už jste spoustu věcí tady 

řekla, kolik vyžaduje peněz, aby mohl člověk sám bydlet? 

Respondent 1: Tak určitě ten byt ten barák nebo… stojí kolem deseti. 

Výzkumník 2: Deseti čeho. Jako nájem? Pronájem? 

Respondent 1: No. 

Výzkumník 1: Jo. 

Výzkumník 2: To jsem nevěděla, jestli ho nechcete rovnou koupit, že jo. Tak proto 

se ptám. 

Výzkumník 1: No, tak nějaký nájem. Pak ještě je tam nějaký něco potřebného nějaký 

peníze na něco? 

Respondent 1: Jestli ten jako ten pronájem, že jako ten barák bude prázdnej, tak se 

musí koupit nábytek. To taky stojí hodně. 

Výzkumník 1: To hodně stojí. Pak ještě něco se musí platit? Když člověk takhle 

bydlí jakoby sám? 

Respondent 1: Jídlo. 

Výzkumník 1: Jídlo. 

Respondent 1: Abych se uživila. 

Výzkumník 1: Kolik tak máte představu za měsíc, že tak se dává za jídlo? 

Respondent 1: Kdybych bydlela sama, tak to takovou dvojku. 

Výzkumník 1: Dva tisíce myslíte. 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: Tak ano. A potom? 

Respondent 1: No a pak na cestu. Kdybych jako měla práci jako úplně  někde jinde, 

než kde bydlim, tak takovou dvě kila bych utratila na cestu. 

Výzkumník 2: Jako dvě stovky. 

Respondent 1: Hm. Možná i víc.  

Výzkumník 2: Podle toho kde byste asi bydlela? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: A ještě něco by. něco by se muselo platit. když člověk by bydlel sám. 

kromě tedy jídla a nájmu? 

Respondent 1: Zdravotní, lékař, doktory. Co se ještě platí. 
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Výzkumník 2: Jako zdravotní pojištění? 

Respondent 1: Hm. Už nevím, co se všechno platí. 

Výzkumník 1: A co třeba taková elektrika? 

Respondent 1: Jo elektrika voda plyn. 

Výzkumník 1: Máte představu kolik to tak stojí? 

Respondent 1: Elektriku a plyn ne. 

Výzkumník 2: To neplatíte asi, že na tom bytě? 

Respondent 1: Ne. To platí tady děcák. 

Výzkumník 1: Jasně. No možná by stálo za to se občas třeba zeptat. Jo jenom se 

zeptat prostě jaká je to položka za to bydlení. 

Respondent 1: Ale to určitě je hodně. 

Výzkumník 1: Já nevím nemám představu. Kolik vás tam bydlí? 

Respondent 1: Na bytě. Osm plus vychovatel.  

Výzkumník 1: Docela hodně. A jak je ten byt veliký. 

Respondent 1: Je tam. Je tam kuchyň, pokoj. Ne kuchyň, koupelna, záchod. Musim 

spočítat ještě pokoje. Vychovatel. Jako vychovatel tam mají pokoj. Já, Šárka, Tomáš. 

Čtyři. 

Výzkumník 1: Čtyři pokoje a kuchyň. 

Výzkumník 2: A bydlíte tam jakoby po dvou v tom pokoji nebo co? 

Respondent 1: Já se Šárkou bydím po dvou. 

Výzkumník 1: A oni po třech? 

Respondent 1: Tomáš a Pepa po dvou. A tam je ještě jeden pokoj. Ty spěji po třech. 

To je největší.  

Výzkumník 1: Tak a teďka za rok. Představte si situaci za rok. Tak podívejte. Tady, 

tady zkusíme tohle to spolu stvořit. Nebojte. Pojďte si k tomu blíž. Napište sem 

prosím dnešní datum. Tak dneska je. 

Respondent 1: Kolikátýho je dneska? 

Výzkumník 2: Vůbec nevím. 

Respondent 1: Já taky ne. 

Výzkumník 1: Dneska je sedmnáctého. Tak. 

Respondent 1: Šestý. 

Výzkumník 1: Fajn. Rok dva tisíce třináct. Tak a teď tadyhle, kde je ta šipka, 

napíšeme datum za rok. Za rok bude taky sedmnáctého šestý. 

Respondent 1: Dva tisíce čtrnáct. 
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Výzkumník 1: Dva tisíce čtrnáct. Výborně. Tak. Výborně. Tak a teďka co byste 

chtěla za ten rok zvládnout, zkuste mi to povyprávět? Nemusíte to kreslit, ale zkuste 

mi to povyprávět nejdřív. 

Respondent 1: Vzít si k sobě Tomáška. Tak určitě tu práci. 

Výzkumník 1: Dobře a co dřív. Tomáška nebo tu práci nebo jak? 

Výzkumník 2: Vy končíte teď tu školu? 

Respondent 1: Za rok. 

Výzkumník 2: Jo. 

Výzkumník 1: Vy byste chtěla po škole Tomáška k sobě? 

Respondent 1: No, to je jasný, že si ho nevezmu hned k sobě. Musím si najít práci, 

bydlení, všechno si zařídit. 

Výzkumník 1:  Jo a pak byste chtěla? 

Respondent 1: Pak jsem chtěla toho Tomáška. 

Výzkumník 2: A teď se bavíme v horizontu toho roku. To znamená příští rok. 

Výzkumník 1: Sedmnáctého června. Co byste chtěla, aby bylo? 

Respondent 1: Až odejdu, až odejdu už z toho děcáku, až si udělám tu školu, tak si 

najdu bydlení. 

Výzkumník 1: Tak tady toho sedmnáctého za rok už byste byla ven z učení? 

Respondent 1: No. 

Výzkumník 1: Ano. To už byste byla venku. Takže vy byste asi měla najitý to 

bydlení? 

Respondent 1: No. 

Výzkumník 1: Tak najitý bydlení. Zkuste sem napsat bydlení. 

Výzkumník 2: No a jako, jak se to hledá takový bydlení? 

Respondent 1: Tak jako v časopisech tam taky máte pronájmy. 

Výzkumník 2: Jako v inzerci? 

Respondent 1: Nebo přes internet. Nebo bych se koukala po městě, jestli tam nějakej 

není. Pronájem nebo prodej. 

Výzkumník 1: Tak a teďka. Rok je dlouhá doba. Jo. Co myslíte, že byste jaký kroky 

byste udělala, abyste fakt tadyhle toho sedmnáctého šestý mohla mít to svoje 

bydlení? Co všechno musí člověk udělat postupně? 

Respondent 1: Ušetřit peníze. 

Výzkumník 1: Šetřit. Tak sem nahoru napište šetřit. Dobře. 

Výzkumník 2: A máte už něco našetřeného? 

Respondent 1: Zatím ne. 
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Výzkumník 2: A je vůbec z čeho šetřit? 

Respondent 1: Tak to je jasný, že bude. 

Výzkumník 2: Jako teď máte nějaký kapesné, z čeho byste si mohli šetřit? 

Respondent 1: Kapesný mám. 

Výzkumník 2: Kolik to je? 

Respondent 1: Dvěstě sedmdesát. 

Výzkumník 2: Dvě stě sedmdesát za měsíc? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: To se špatně šetří. Dobře našetřit. Co ještě člověk by tak jako měl 

udělat, aby tadyhle mohl, mohl mít to bydlení a aby? 

Respondent 1: Práci. 

Výzkumník 1: Tak a teďka, teďka, kdy byste jí tak hledala? Když tohle je za rok? 

Respondent 1: Přes internet. 

Výzkumník 1: Ale myslím, kdy jakože v zimě nebo na jaře nebo kdy by se to tak 

dalo hledat? 

Respondent 1: Tak já bych jí hledala co nejdřív. Abych měla i to bydlení. 

Výzkumník 2: A nechá se to hledat i jakoby, když ještě chodíte do školy? 

Respondent 1: Ne. 

Výzkumník 2: Ne až s tím papírem? 

Respondent 1: Jo. 

Výzkumník 1: Až, když máte ten výuční list? 

Respondent 1: To bych se musela udělat brigádu. 

Výzkumník 1: Jo brigádu. Napište si tam brigáda. 

Respondent 1: To mám napsat? 

Výzkumník 1: Kamkoliv. A ještě nějaký krok by měl člověk udělat, aby mohl jakoby 

být sám? 

Respondent 1: Já už nevím. 

Výzkumník 1: Tadyhle bydlel. Měl by udělat nějaký krok ještě, aby to tak bylo 

skutečně, aby do toho za rok se nějak dostal? 

Výzkumník 2: Víte co. Nic není dobře a nic není špatně. Každý jsme jiný, každý má 

své  jiné jakoby možnosti a podobně. Takže jakoby co vy byste ještě udělala k tomu, 

abyste mohla jakoby bydlet. Třeba už nic, že jo? 

Respondent 1: Já si myslim, že už nic. 

Výzkumník 1: Dobrý. 
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Respondent 1: Šetřim, mám brigádu. Tak si už můžu koupit i to bydlení. Jestli budu 

mít na to. 

Výzkumník 1: Jsou peníze, tak už nějak člověk může začít. Tak mockrát děkuji. 
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Respondent 2 

 
Výzkumník: Tak jo. Já na tebe budu mít zase několik otázek. 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: První. Takovou těžkou. Mohla bys mi vyprávět o svém životě? 

Respondent 2: To bude trochu složitý. 

Výzkumník: Jo? 

Respondent 2: Hm. No prostě, jak jsem se narodila, tak jsem šla už od malinka do 

děcáku, protože se mamka o mě nepostarala. Že neměla peníze a neměla nás kam 

dát. Tak jsme prostě šli. Tak jsme teda. Nás dala do boxu a tam jsme byli asi do tří 

let. Pak jsme tam vyrostli do tří let. Pak jsme teda šli do nějakýho, jak se to řekne, do 

nějakýho diagnosťáku. Tam si nás nechali do tří až čtyř let. Tam jsme pak vyrostli a 

pak jsme šli sem.  

Výzkumník: Takže tady jste od? 

Respondent 2: Tři a půl. 

Výzkumník: Aha. A tedy s bráškou? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: A ten je starší, mladší? 

Respondent 2: Jsme oba dva stejní. 

Výzkumník: Aha. 

Respondent 2: Ale on je vyšší než já. 

Výzkumník: Jako dvojčata? 

Respondent 2: Jakože je vysokej než já. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 2: Já jsem proti němu taková malinká. 

Výzkumník: A on je teda starší?  

Respondent 2: Ne. My jsme stejní. Jakože nejsme starší, ale jsme tak jako dvojčata. 

Nám bude stejně osumnáct.  

Výzkumník: Takže jste dvojčata? 

Respondent 2: Jo jsme dvojčata. 

Výzkumník: Jo. Já jsem to špatně pochopila. 

Respondent 2: To je jedno.  

Výzkumník: Tak to je docela těžký život, co? 

Respondent 2: Hm.  

Výzkumník: No a, a tys mi vlastně řekla, jakoby kde si vyrůstala. 
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Respondent 2: Vyrůstala jsem.  

Výzkumník: Jakoby říkalas mi, kde si byla. Že si byla tady v domově od kolik.a  

Respondent 2: Kde jsem vyrůstala. 

Výzkumník: Jakoby co škola. Jak si to měla se školou? 

Respondent 2: Škola. Tady jsem chodila do základky. 

Výzkumník: Aha. 

Respondent 2: A sem udělala devítku. Sem měla hotovou devítku, tak jsem musela jít 

do Černovic. 

Výzkumník: Musela? 

Respondent 2: Musela, no. Jinej, jinak, jinak jsem, jinej výběr neměla. Mohla jsem jít 

do Sobíkova. Do Sobíku jsem to nedala, tak jsem řekla, že radši půjdu do Černovic.  

Výzkumník: Jako přijímačky? 

Respondent 2: Ne, ne že tam půjdu na školu. 

Výzkumník: Takže vlastně v těch Černovicích teď jsi? 

Respondent 2: No chodím tam na školu. Mám tam kamarády. Jsem tam ráda. Mám 

tam i kluka. Jo, je tam zábava prostě. Tam máme každý den srandu a takový. Prostě 

když jdu. Vždycky když přijdu ze školy, tak si prostě teď, teď poslední dobou jdu na 

večeři, teď ve čtvrt na šest.  

Výzkumník: Tak to abychom chvátali, co? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: Tak jo. Máš nějaký koníčky? 

Respondent 2: Koníčky. Mám ráda psi, kočky, morčata, křečky, králíky, koně. 

Výzkumník: Takže jakoby zvířata? 

Respondent 2: Hodně jich mám ráda. 

Výzkumník: A ještě kromě toho něco? 

Respondent 2: Pak mám ráda tady tety. Pak ráda bráchu. 

Výzkumník: A to nejsou koníčky, že jo? 

Respondent 2: To nejsou. Pak mám ráda kluka. 

Výzkumník: To taky není koníček?  

Respondent 2: Ne. Ale pak už nevim. Třeba ráda chodim na to na prolejzačky. Tam 

se nějak zabavuju. Pak chodim, pak chodim třeba na procházky. 

Výzkumník: Takže ráda s někým trávíš čas? Je to tak? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: A chodíš třeba s někým, někam, já nevím, na koncerty nebo? 
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Respondent 2: No s děcákem. 

Výzkumník: Takže, když něco pořádá jakoby dětský domov, tak se toho účastníš? A 

že by sis vymyslela ty něco, že by ses chtěla někam podívat? 

Respondent 2: To asi ne. To by mi nedovolili.  

Výzkumník: Takže říkáš, že máš ráda ty zvířata a jakoby chodíš se někam jakoby 

starat o ně nebo? 

Respondent 2: No. My jsme, my tak až tam pojedu do toho Humpolce, tak se tam 

budu o ně starat.  

Výzkumník: No a jak tam pojedeš do toho Humpolce jako? 

Respondent 2: No pojedu autobusem nebo tam pojedu autem. 

Výzkumník: Aha. Jako se školou tady nebo? 

Respondent 2: Ne, ne, ne pojedu tam sama. Oni si pro mě přijedou.  

Výzkumník: Jo takhle. 

Respondent 2: Ti příbuzní co si mě chtějí vzít. No. 

Výzkumník: Možná tomu teď špatně teď rozumím. Ty myslíš, že půjdeš teď jakoby, 

že si tě chtějí vzít nějaký příbuzní? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: Jo. Takže by si šla tady jako z domova k nim? 

Respondent 2: No na návštěvu. Třeba na ten víkend.  

Výzkumník: Jo, takhle a v rámci toho, že by ses podívala do Humpolce? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: A tam je co v Humpolci? 

Respondent 2: Tam bydlí ta moje kámoška. 

Výzkumník: Jo takhle. Ona tam má nějaký zvířata? 

Respondent 2: No, má tam morče, křečka, králíky. Psa už nemají. Má tam morče, 

křečka, králíky. Kočku tam má. A psa už neměli, protože jim umřel. Teď si budou 

pořizovat novýho.  

Výzkumník: A když jako přijdeš ze školy, tak co děláš? 

Respondent 2: Přijdu. Převlíknu se do domácího, pak, pak, pak, pak to, jak se to 

řekne, přijdu, vybalím si. Dám tašku na to. Pak jdu ven si zakouřit třeba. Že jsem 

taky někdy nervák. To už je jedno. A pak, pak to, pak jdu třeba na večeři, teďkom 

jsem měla jít na večeři. Teď nemůžu, když tam nejsem. Pak jdeme na studium. Pak 

se učíme a pak jdeme třeba na kompi nebo na vycházku na večer.  

Výzkumník: Takže jakoby to, co to, co ten čas, po té škole řídí jakoby ten dětský 

domov? 

Respondent 2: Ne to řídí buď v Černovicích, nebo tady. 
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Výzkumník: Jo, jasně. 

Respondent 2: Já jsem na intru. 

Výzkumník: Jo, takhle. 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: Tak to jo. 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: Tak to je něco lepšího být na internátu, než tady, ne? 

Respondent 2: Jo no. 

Výzkumník: V čem je to lepší, než tady? 

Respondent 2: Lepší na intru. 

Výzkumník: A v čem je to lepší? 

Respondent 2: No než být tady zavřená. 

Výzkumník: Ale v čem jakoby? 

Respondent 2: Že je to lepší. No, že se tam mám víc kamarádů než tady. 

Výzkumník: Jo takhle. Jo. Dobrý. Takže vy tam máte nějaký režim na tom internátu, 

co? 

Respondent 2: Jo máme. 

Výzkumník: Takže ten se musí stejně dodržovat? 

Respondent 2: Budu muset. 

Výzkumník: Co si myslíš o tom, jak tě tady vychovávají v dětském domově? 

Respondent 2: Docela dobře. 

Výzkumník: Jo. A v čem je to dobrý? 

Respondent 2: No jako že, že trochu jindy sprostá sem taky. Někdy mi to ujíždí až 

moc, 

Výzkumník: A v tom tě vychovávají? 

Respondent 2: Ne právě, že jsem se vychovala sama. 

Výzkumník: Tak v čem tě vychovávají tady? 

Respondent 2: No jako že mám být slušná. 

Výzkumník: Jo takhle. 

Respondent 2: Že mám dodržovat všechno, co mám. 

Výzkumník: Takže oni ti říkají, jak by to mělo být? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: V tom je to dobrý? 
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Respondent 2: Hm. A musim poslouchat, musim poslouchat tu tetu, která mě má na 

starost. A kdyby se mi něco stalo, tak by tetu zavřeli. 

Výzkumník: A trestají tě za něco? 

Respondent 2: Ne. 

Výzkumník: Ne. 

Respondent 2: No kdyby jo. Tak by to bylo škoda.  

Výzkumník: A pochválejí tě za něco? 

Respondent 2: Jo. Že mám třeba dobrý vysvědčení. Nebo že třeba přinesu pochvalu. 

Výzkumník: Tak to je fajn, ne? 

Respondent 2: Fajn no. 

Výzkumník: Tak. Tak. My jsme se bavili před tím o tom, že by si chtěla být 

kadeřnicí. Ty na to i studuješ, viď? 

Respondent 2: No nestuduju. Ale chtěla bych se to naučit.  

Výzkumník: A co studuješ teda? 

Respondent 2: Studuju tu školu v Černovicích. Ale jsem na kuchařku.  

Výzkumník: Na kuchařku. To tě nebaví? 

Respondent 2: Moc ne. 

Výzkumník: Takže jak by to bylo s tou prací? Jak si to představuješ? 

Respondent 2: No, tak až si udělám. Já si udělám jednu školu, tak pak půjdu, nevim, 

asi do Prahy. Uvidím, co tam. Museli by mě, kdyby mě tam vzali. Když mě tam 

nevezmou, tak nevim.  

Výzkumník: Takže jakoby ty by si chtěla dělat jakoby tu kadeřnici? Takže by si 

hledala jako tu školu kadeřnickou nějakou? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: A jak se taková škola hledá? 

Respondent 2: Někde v Praze, ale nevim přesně kde. Ale my jsme tady teďka 

nedavno měli kadeřnice. Tak jsem se ptala, kam přesně mám přijet a oni řekli, že mi 

to ještě dají vědět.  

Výzkumník: Jakoby co vás češou, stříhají? 

Respondent 2: No. Stříhali nás. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 2: A já jsem řekla, že bych se tam taky chtěla někdy podívat do tý Prahy. 

Jak to tam vypadá. 

Výzkumník: Takže jakoby ty ses jich zeptala, kde se učili nebo kde? 
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Respondent 2: Ptala jsem se. Ale oni mi to řekli až později. Že voni než odjížděli, 

tak. 

Výzkumník: A kdo by ti ještě s tímhle mohl pomoc? 

Respondent 2: Teta asi ne. To by bylo moc složitý. 

Výzkumník: Teta jako tady z domova? 

Respondent 2: No. Ale ředitelka by s tím nesouhlasila. 

Výzkumník: No, ale kdyby si třeba vystudovala a už si šla z toho domova pryč, už by 

si byla u těch příbuzných? 

Respondent 2: No ráda šla, ale vim, jestli půjdu. 

Výzkumník: A kdyby si už byla jakoby pryč, kdo by ti s tím tak pomohl? 

Respondent 2: Buď mamka, nebo teta anebo. 

Výzkumník: A teta teda jako mamčina sestra? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 2: Sestra. 

Výzkumník: Jo. A jak to chodí, když jakoby člověk pracuje? 

Respondent 2: Pracuje no prostě, že maká. Třeba uklízí. Nebo třeba zametá, vytírá. 

Výzkumník: Ale teď myslím, jakoby jak to funguje, jakoby ten den? 

Respondent 2: Ten den. 

Výzkumník: No. 

Respondent 2: Tak tam prostě dojdu. Zeptám se, jestli tam nemaji nějakou práci. 

Výzkumník: Jako když už budeš pracovat, jak to bude fungovat? 

Respondent 2: No tak tam půjdu první den. Seznámim se třeba. Řeknu jim ahoj. 

Představím se a tak. A takový a takový. Oni mi pak řeknou, co mám dělat. No. 

Výzkumník: Takže to potom funguje tak, že tam přijdeš, pracuješ a odejdeš? 

Respondent 2: Hm. 

Výzkumník: No a v tom případě ty máš ty jsi kuchařka. takže chodíte na praxi asi, 

viď? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: Takže to takhle funguje i? 

Respondent 2: Jo funguje. Je to tam ale složitý. 

Výzkumník: Tak a ty si říkala, že máš přítele? 

Respondent 2: No mám no. 

Výzkumník: Jaký kluci se ti líbějí? 
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Respondent 2: Tady? 

Výzkumník: Celkově. 

Respondent 2: Mě, mě se líbí jenom jeden. 

Výzkumník: Dobře, ale jaký? 

Respondent 2: Cigáni třeba. 

Výzkumník: Jo. Takže by měli být tmavší? 

Respondent 2: Tmaví třeba. 

Výzkumník: Tmavovlasí? 

Respondent 2: No třeba. 

Výzkumník: A co takhle třeba tlustý? 

Respondent 2: To už vůbec ne. 

Výzkumník: Ne to ne. 

Respondent 2: To chci, aby byl radši hubenej. 

Výzkumník: Hubený. A jak starý? 

Respondent 2: Osumnáct, devatenáct. 

Výzkumník: Jo, tak jako ty, řekněme? Kromě teda, ty si mi říkala, že máš teda 

přítele. Pak si říkala, že máš ještě kamarády na internátu, že jo? 

Respondent 2: Hm. 

Výzkumník: Ve škole. Tady máš taky kamarády? 

Respondent 2: Tady jenom trochu. Tady mám bráchu, tetu, Denču, Nikolu a dál 

nevim. Já má asi jenom čtyři kamaráda, jinak víc ne. 

Výzkumník: A pak si říkala, že máš mamku, že jo? 

Respondent 2: Mám mamku. 

Výzkumník: A pak máš ještě někoho blízkého? 

Respondent 2: Bráchu. To je asi sedum. Pak nevlastního taťku. A potom už dál 

nevim. 

Výzkumník: No a jak to je, když s těmi kamarády chceš být? Tak na internátu je to 

jasný, že jo? 

Respondent 2: Tam třeba oni mi třeba půjčeji mobil nebo …. já si jí dám do uší a 

poslouchám. No když dostanu nerváky tak si ji prostě zapnu. 

Výzkumník: No a chtěla by ses někdy vdát? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 2: To bych chtěla no. 
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Výzkumník: A chtěla by si mít někdy děti? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: Kolik? 

Respondent 2: Dvě. 

Výzkumník: Kluka, holku nebo? 

Respondent 2: No holku i kluka. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 2: Jo. To bych chtěla strašně moc. 

Výzkumník: Dobře. Tak. 

Respondent 2: Taky máte děti? 

Výzkumník: Já? Já nemám zatím děti.  

Respondent 2: Vy jste ještě mladá ne? 

Výzkumník: Já jsem ještě mladá. Přesně. Tak a teď mám něco úplně takovýhle ho. 

Tak půjčím ti propisku. Tak a teď, to je dneska. To znamená, dneska je, řekněme, 

chvilku před prázdninami. 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: A tady tohle to? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: Je příští rok před prázdninami. 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: Tak mě by zajímalo, co by si chtěla dosáhnout nebo, tady v tom 

období? To znamená, během toho celého roku? 

Respondent 2: Co bych chtěla dělat? 

Výzkumník: No. Nebo co by si chtěla, aby se stalo? 

Respondent 2: Já nevim. 

Výzkumník: Jo, tady máš třeba vánoce. Tak co by si chtěla stihnout třeba do Vánoc? 

Respondent 2: Třeba mít tu svatbu. 

Výzkumník: Už do svatby. 

Respondent 2: Do Vánoc. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 2: No. Můžu tam udělat tu šipku? 

Výzkumník: Tady třeba udělej čárečku a svatba. Zkus si to nějak. Takže prvně by 

byla svatba? 

Respondent 2: Takhle svatba. Tady třeba vánoce. 
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Výzkumník: A chtěla by sis vzít toho přítele? 

Respondent 2: Jo. A tady třeba dovolená a tady třeba. 

Výzkumník: Tady budou začínat prázdniny. 

Respondent 2: Třeba. 

Výzkumník: A mluvila si s tím přítelem o svatbě, už někdy? 

Respondent 2: No já jsem se s nim nebavila, protože já ho nevídám. Ale vídá ho 

moje kámoška. Ale někdy jsem se s nim potkala, jednou v Táboře. A on mě chodí 

navštěvovat do Černovic 

Výzkumník: Takže jako o svatbě jste se ještě nebavili. 

Respondent 2: No jako bavili. Ale on mi to vždycky vzkáže a já vždycky napíšu 

dopis a takhle. 

Výzkumník: Jakoby vzkáže ti co? 

Respondent 2: Jako, že mě pozdravuje a takový a takový. 

Výzkumník: A že by si tě chtěl vzít? 

Respondent 2: Jo. 

Výzkumník: Jo. A co je nutný k tomu, aby se člověk vzal? 

Respondent 2: První zařídit šaty. Pak kostým jeho. Teda jeho oblečení. Prstýnky a 

dárky. Jinak je to všechno.  

Výzkumník: A že by se musela třeba někam na úřad a podobně? 

Respondent 2: Tady budou děti ještě napíšu. 

Výzkumník: Tam začnete? 

Respondent 2: Tady třeba s rodina. 

Výzkumník: A co s rodinou? 

Respondent 2: Příbuzní. 

Výzkumník: Ale jako by co s rodinou? Jakoby bydlet nebo? 

Respondent 2: Ne jako říkám příbuzní by tam byli. 

Výzkumník: Jakoby trávit vánoce? Tak a kde by si tedy trávila ty, ty vánoce? 

Respondent 2: Třeba u nich doma nebo u mě. 

Výzkumník: No dobře. A co ta dovolená? 

Respondent 2: Ta dovolená třeba do Thajska nebo do Chorvatska nebo do Itálie nebo 

do Egypta. 

Výzkumník: A s kým bys tam jela? 

Respondent 2: No s tím přítelem.  

Výzkumník: A co je nutný, aby se mohlo jet na dovolenou? Co se musí zařídit? 
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Respondent 2: Pas, pak tašky, kufry, věci, peníze, a to pak ty pasy, občanku, všechno 

možný, co tam je. 

Výzkumník: A kde se taková dovolená, jenom byste vyjeli nebo byste se museli? 

Respondent 2: Jeli bysme třeba autobusem, bysme jeli tam, kam, kde je to třeba 

nádraží. Tam bysme vystoupili, vybalili. Vyndali by nám kufry. Pak bysme je vzali. 

Šli bysme, dali bysme je tam na to. Pak bysme si je vyzvedli, nasedli bysme do 

letadla a letěli bysme letadlem . 

Výzkumník: No a jak to funguje s tím letadlem? 

Respondent 2: No docela dost nezvykle, ale holt si budeme muset zvyknout. 

Výzkumník: A jakoby co je nutný udělat k tomu abyste mohli letět letadlem? Můžete 

jenom přijít k tomu letadlu a říct letíme s vámi? 

Respondent 2: No to ne, no. 

Výzkumník: Tak a kde by si chtěla bydlet? 

Respondent 2: No v tý Praze. 

Výzkumník: No a co všechno to obnáší, aby mohl člověk bydlet? 

Respondent 2: No musí si zařídit majetek, dům, všechno možný. Třeba byt. Tam kde 

budem chtít bydlet, tak tam si to uděláme. 

Výzkumník: Dobře tak budete mít byt? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: A kolik to stojí takový byt? 

Respondent 2: Dvanáct tisíc. 

Výzkumník: Jako nájem nebo koupě? 

Respondent 2: Koupit dům bude stát třeba dvanáct tisíc. Třeba říkám příklad. Teda 

jen tak mě to napadlo. Ale ten nájem bude stát tři tisíce nebo nějak tak. 

Výzkumník: A víš, co všechno by se muselo platit? 

Respondent 2: Elektrika, voda, plyn, příspěvek na děti, majetek a dál nevim. 

Výzkumník: A kolik to tak je? 

Respondent 2: Dvanáct tisíc. 

Výzkumník: Všechno dohromady? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: A ještě něco by se muselo platit? 

Respondent 2: Ne.  

Výzkumník: Tak a ještě jedna věc. Když by si, když by si odešla tady odtud, třeba 

bydlela sama a nevěděla si s něčím rady, kam by si šla? 

Respondent 2: Za tou mamku třeba. 
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Výzkumník: Jenom za mamkou nebo ještě někam? 

Respondent 2: Nebo by sem šla třeba sem. Zeptala bych se, kam jít, 

Výzkumník: Jako sem za tetami? 

Respondent 2: No. 

Výzkumník: A myslíš si, že by ti poradily? 

Respondent 2: Asi ne.  

Výzkumník: Proč? 

Respondent 2: By mi neporadily, protože by mi řekly „jdi“. Ale jako kdybych měla 

na to ,tak by mi asi poradily. 

Výzkumník: Tak myslíš jako, že, že když tady odtud odejdeš, že tím to končí? 

Respondent 2: No jako nekončí. Tak. 

Výzkumník: Že by tě nechtěli třeba vidět? Nebo ty bys je nechtěla? 

Respondent 2: No nechtěli třeba. Nebo třeba by byli na mě zlí. 

Výzkumník: Myslíš? 

Respondent 2: Hm. 

Výzkumník: Oni jsou tady na tebe zlí? 

Respondent 2: Někdo jo. 

Výzkumník: Ale to spíš děti nebo i tety? 

Respondent 2: No někdy i tety. Ale v pohodě. Musím se s tím usmířit. 

Výzkumník: A myslíš si, že je to oprávněný? 

Respondent 2: No není. Když jsem držkatá já, tak musí být držkatá taky ona, protože 

já nejsem ani moc zvyklá, protože jí posílám vždycky tam, kam nemám. 

Výzkumník: A co dobrého ses tady naučila? 

Respondent 2: Tady jsem se třeba naučila být třeba slušná. Jak se mám chovat 

k lidem, jak se mám chovat k dětem. Jak oni se chovaji ke mně, tak já se musim 

chovat k nim. Takhle to máme u nás na rodince 

Výzkumník: Tak jo. To je všechno. 
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Respondent 3 

 

Výzkumník: Pan Jirka druhá část. Tak a teď my se pustíme do toho do té druhé věci. 

Tak a teď zkuste mě vyprávět něco o svém životě. Jak to s vámi bylo? Kde pak jste 

se narodil? 

Respondent 3: No já jsem se narodil v Jindřichově Hradci. 

Výzkumník: Jak jste se dostal sem? 

Respondent 3: No tak nechodil jsem do školy. Čóroval sem. 

Výzkumník: Aha. Takže vy tu nejste dlouho? 

Respondent 3: No tři roky. 

Výzkumník: Tři roky. Tak to není tak dlouhá doba. Jaké to bylo v té škole v Hradci? 

Respondent 3: No tak šlo to. 

Výzkumník: Šlo to. Co tam bylo nejhorší? 

Respondent 3: No hlavně učitelové. 

Výzkumník: Zlobilo vás to tam? 

Respondent 3: No. 

Výzkumník: No a vlastně, jak k tomu přišlo, že, že tak jako najednou jste byl tady? 

Vy jste říkal, že nějaký problém byl, to. Je možné, spousta dětí má problémy a ne 

vždycky je to tak, že díky tomu se dostanou do dětského domova. Bylo tam ještě 

něco, co třeba uspíšilo to, že najednou jste se octl tady? 

Respondent 3: Na jednu stranu sem si to dělal sám. 

Výzkumník: Zlobilo vás to? 

Respondent 3: Jo. 

Výzkumník: Tak a teďka vy jste přišel sem teda, kde je to ve škole lepší? Když jste 

přišel sem, tak teďka jste ve třetím ročníku ve druhém? 

Respondent 3: V prvním. 

Výzkumník: V prvním. Takže to chodil ještě teda na základku a kam jste chodil na 

základku? 

Respondent 3: No tak já jsem chodil tady. 

Výzkumník: Taky jste chodil na základku. Takže to bylo hned vedle. Což člověk 

nikam nemusí. To je docela fajn. No, a když, když to porovnáte, co bylo lepší ta 

hradecká škola nebo tady? 

Respondent 3: Tak asi doma. 

Výzkumník: Doma v Hradci. Měl jste to daleko do školy z domu tam, kde jste 

bydlel? 

Respondent 3: No sedm kilometrů. 
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Výzkumník: To je docela dost. Jezdil jste autobusem nebo chodil pěšky? 

Respondent 3: Občas jsem jezdil na kole. 

Výzkumník: To se dalo. A ve škole bylo, kde ho mít? 

Respondent 3: Jo sem ho měl. 

Výzkumník: Tak to je super. 

Respondent 3: Za školou. 

Výzkumník: Jo, jo, jo přivázaný někde, aby ho někdo nesebral. Jasně. No, tak, takže 

vy jste vlastně úplně přímo v Hradci nebydlel? Nebo ano? 

Respondent 3: Já jsem bydlel jakoby kousek od toho od Hradce. 

Výzkumník: Můžu se zeptat, kde? 

Respondent 3: Příměř. 

Výzkumník: Příměř. Aha tak to je na stranu, když se jede z Hradce jako jako?  

Respondent 3: Ke Fruku. 

Výzkumník: Prosim? 

Respondent 3: Ke Fruku. 

Výzkumník: Jo, jo. Tak to už vím. Tak to už vím. Fajn. K Fruku. Fajn. Tak a teďka 

pak jste se ocitl teda tady. A pamatujete si na nějaký zážitek, když jste sem přijel? 

Zkuste mi povědět něco, co vám tak ulpělo v paměti, když jste se sem dostal, tak co 

se tak odehrálo? Na co si vzpomenete. Nějaký zážitek. 

Respondent 3: To vůbec nevim, ty jo. Jo to jsme byli hned první víkend, jsme byli 

s tohlenc s vychovatelem na jeho chatě, 

Výzkumník: Jeli jste na chatu, tak to bylo fajn teda. To teda jo. No řeknu, že opravdu 

málo komu se poštěstí hned ten první víkend se dostat někde na chatu. Jaký to tam 

bylo? 

Respondent 3: No tak bylo to tam dobrý. 

Výzkumník: Co se dá dělat na takový chatě? Já chatu nemám, tak proto se ptám. 

Respondent 3: On ukazoval, jak třeba se rozdělávaj špalky na půl. 

Výzkumník: To je docela náročná věc. 

Respondent 3: To jo. 

Výzkumník: Teda rozdělat velký špalek. Tak a pak když jste přijeli vlastně, když jste 

přijeli z té chaty, tak to už byl asi takový ten všední život, si myslím. 

Respondent 3: Druhý den škola zase. 

Výzkumník: Druhý den škola potom a zase vstávat. A co vás tak nejvíc potěšilo, 

když jste věděl, že vlastně tady ze školy jdete, jdete někam jinam? 

Respondent 3: No tak. Proto jsem byl na sebe naštvanej. 
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Výzkumník: Jo a teďka, teďka když to vezmete zpětně, myslíte, že, že byste býval 

dokázal jakoby to chování změnit tak, abyste nemusel třeba odejít  z domu? Myslíte 

že by to bývalo šlo? 

Respondent 3: Asi jo. 

Výzkumník: A proč se to nestalo? Co myslíte, já nevím? 

Respondent 3: To byla ta puberta. 

Výzkumník: To byla ta puberta, to asi máte pravdu, to je fakt. To člověk udělá 

leccos. To je pravda. To tak je. Tak a teďka, teďka co děláte rád?  

Respondent 3: Já? 

Výzkumník: Když nejste ve škole, tak co děláte rád? 

Respondent 3: Tak občas si zahraju fotbal. 

Výzkumník: A hrával jste před tím nebo až tady? 

Respondent 3: Jenom teďka. 

Výzkumník: Teďka. Co vás ještě baví? 

Respondent 3: Co jsem tady? 

Výzkumník: Co vás ještě baví? 

Respondent 3: Vybíjená. 

Výzkumník: Vybíjená. Takže nějaký ten sport. Jezdíte na kole třeba? 

Respondent 3: No občas jo. 

Výzkumník: A to moc ne. To moc ne. 

Respondent 3: Jako jezdil bych. 

Výzkumník: Jezdil byste. Kdyby byla příležitost nebo jak? 

Respondent 3: Jezdil bych takhle. 

Výzkumník: Tak a teďka, teďka dostanete se nebo pamatujete si na nějaký koncert 

třeba, na kterém jste byl nebo na divadle? Byl jste někdy na takový věci? 

Respondent 3: Možná v tom divadle. 

Výzkumník: Vzpomenete si na nějaké takové představení? Vůbec. 

Respondent 3: Já už ani nevim, jak se to menovalo, už. 

Výzkumník: Je to dlouho? 

Respondent 3: Asi rok zpátky. 

Výzkumník: Rok zpátky. A o čem to bylo? Asi tak přibližně. Já to nechci vyprávět, 

jenom přibližně. 

Respondent 3: O nějakých pirátech nebo něco takovýho. 

Výzkumník: V Táboře? 
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Respondent 3: No. 

Výzkumník: V Táboře. A teďka, teďka když. 

Respondent 3: Na starým městě. 

Výzkumník: Prosím. Na starém městě, jo. Aha, tak to já už vím, jako na náměstí a 

takhle jakoby doleva kousek. Tak to jo. Můžete si kupovat věci, který se vám líbí, 

třeba? 

Respondent 3: No tak, jak kdy no. 

Výzkumník: Kolik na to tak máte? 

Respondent 3: Tak měsíčně máme dvěstěsedumdesát korun kapesný a tři stovky na 

oděvy. 

Výzkumník: A teďka, vy bydlíte tady v tom areálu zámku nebo, nebo někde jinde? 

Respondent 3: Já jsem jako v Táboře na bytě. 

Výzkumník: Aha. Takže stejně jako slečna Terezka. Jo tak to jo. 

Respondent 3: My jsme tam spolu. 

Výzkumník: Jo tak. Tak to je jiná věc. Tak to potom ano. Tak a teďka, teďka když, 

když třeba, když třeba víte, že teď je třeba teplo a bude teplo, tak vy si můžete co 

kupovat vlastně za to kapesné? 

Respondent 3: Za kapesný? 

Výzkumník: Za ty peníze, co si můžete koupit? 

Respondent 3: Jako za za kapesný jakoby. No to si třeba můžeme koupit sladkosti 

Výzkumník: Cigarety? 

Respondent 3: No, tak to taky občas. 

Výzkumník: Taky občas. Jasně. Pivo? 

Respondent 3: To ne. 

Výzkumník: To ne. Ale cigarety ano, občas? 

Respondent 3: Cigára jo. 

Výzkumník: Jasně. Tak a teďka, teďka když třeba víte, že fakt bude teplo, tak vy 

říkáte, že máte nějaký peníze na ošacení, tak člověk si může vybrat to, co chce z toho 

ošacení nebo, jak tohle je? 

Respondent 3: Musí to brát podle ceny. 

Výzkumník: Jo, do té ceny se musí vejít? 

Respondent 3: Nebo když chce třeba něco dražšího, tak jeden měsíc třeba nic 

neutrácí, nechá si to až na ten další a koupí si tu věc. 

Výzkumník: Třeba značkovou nějakou. Jo. A už jste takhle něco nakupoval? 

Respondent 3: No mikinu. 
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Výzkumník: Mikinu. 

Respondent 3: Za nějakých. 

Výzkumník: Nike? 

Respondent 3: Puma. 

Výzkumník: Pumu. Jo ale ty jsou docela finančně náročné. To je jasný. Můžete 

rozhodnout třeba, když přijdete, přijdete jakoby ze školy přijedete a přijdete do bytu, 

můžete rozhodnout, co se zbytkem času? Jak to funguje? 

Respondent 3: No jak kdy. 

Výzkumník: Jak kdy. 

Respondent 3: Když řekne třeba, že si mám udělat službu, tak si udělám službu. 

Výzkumník: To znamená co? 

Respondent 3: Třeba mám kuchyň, tak si udělám kuchyň. 

Výzkumník: Aha. 

Respondent 3: Umyju si talíře. 

Výzkumník: Jo takže v tom bytě každý má rozděleno? 

Respondent 3: Každej má jednu službu. 

Výzkumník: Aha. To je docela náročný. 

Respondent 3: To je po pokoji. 

Výzkumník: Podle pokojů. A kromě toho udělat kuchyň, co to znamená? 

Respondent 3: No třeba setřít prach. 

Výzkumník: Nebo? 

Respondent 3: Vytřít ledničku, mikrovlnku. 

Výzkumník: A když se uklízí pokoj, tak to znamená co třeba? 

Respondent 3: Odsunout postele, zamíst všude, setřít prach. 

Výzkumník: Tak to je docela časově náročná věc a když potom zbude třeba čas po té 

po té službě, tak můžete si nějak rozhodnout, co budete dělat? 

Respondent 3: No to se vždycky dohodnem s nějakým vychovatelem nebo tak. Třeba 

když jdeme ven jo. 

Výzkumník: Je něco co se nemůže vůbec? Předpokládám, že asi být opilý, to asi ne. 

Je ještě něco co se nemůže? 

Respondent 3: Nebrat drogy. 

Výzkumník: Nebrat drogy jasně. Ještě něco, co se nemůže, když člověk je na tom 

volném bydlení? 

Respondent 3: To nevím. 
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Výzkumník: Co se stane nebo co by se muselo stát, aby člověka odtud poslali pryč 

zpátky, třeba sem? 

Respondent 3: By utíkal. 

Výzkumník: Jo, kdyby utíkal. 

Respondent 3: Nebo se vracel pozdě domů. 

Výzkumník: Jo přišel by pozdě několikrát nebo jednou? 

Respondent 3: No to stačí dvakrát, třikrát. 

Výzkumník: Dvakrát, třikrát. Tak a teďka jezdíte domů? 

Respondent 3: No jezdím. 

Výzkumník: Jak často? 

Respondent 3: No tak na ty větší svátky. Protože doma to je finančně. 

Výzkumník: Špatně? 

Respondent 3: Hm. 

Výzkumník: Myslíte, že jste na tom trošku finančně líp než vaši? Já nevím, já se 

ptám? 

Respondent 3: To ne. 

Výzkumník: Stejný? 

Respondent 3: Tak na stejno. 

Výzkumník: Na stejno. Tak to vůbec není jednoduchý teda v tom případě. Co 

myslíte, jak, jak, za co vás doma vaši třeba trestali? 

Respondent 3: Za co třeba, že jsme dělali bordel. 

Výzkumník: Co to znamená, dělat bordel? 

Respondent 3: To, že jsme řvali, rozhazovali hračky. 

Výzkumník: Jo. Kolik vás bylo doma? 

Respondent 3: Čtyři klucí. No jedna ségra. 

Výzkumník: A někdo z nich je taky tady? Ne jenom vy. Všichni ostatní jsou doma? 

Páni. 

Respondent 3: Brácha akorát sedí. 

Výzkumník: Brácha je zavřený. To je starší bratr, předpokládám. 

Respondent 3: Jo. 

Výzkumník: Jo. Pak jste vy a sestry jsou mladší? 

Respondent 3: No malej brácha. Tomu je čtrnáct. Nás je pět. Ještě menší brácha a 

ségra. 

Výzkumník: Tak je vás hodně. 
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Respondent 3: Tý je tři. 

Výzkumník: Páni jo. To teda hodně malá, hodně malá. Takže fungujete trochu jako 

velký táta, když přijedete domů? 

Respondent 3: Docela jo. 

Výzkumník: Docela jo. Tak a teďka, teďka, když, když jakoby přijedete domů? 

Respondent 3: Si scháním nějakou brigádu, abych taky pomoch mamce. 

Výzkumník: Mamka je sama? 

Respondent 3: No nevlastní táta tam je. 

Výzkumník: Aha. 

Respondent 3: Ale ten vůbec nedělá. 

Výzkumník: A jak to funguje teda? 

Respondent 3: No mamka třeba chodí na borůvky nebo na houby. To co vydělá, tak 

stejně se rozdělí na nějaký měsíce.  

Výzkumník: Není to vůbec jednoduchý. 

Respondent 3: To jo. 

Výzkumník: A vy už jste byl na nějaký brigádě, takhle? 

Respondent 3: Tak jako byl jsem sbírat aspoň kamení. 

Výzkumník: Jo, chodíte pro zemědělce třeba, jo. A to je docela náročný. Celý den se 

ohýbat a sbírat kameny není vůbec jednoduchý, teda. Kolik si tak člověk vydělá? 

Respondent 3: Tak třeba dvojku za víkend. 

Výzkumník: To myslíte dvě stovky nebo dva tisíce? 

Respondent 3: Dva tisíce. 

Výzkumník: Jo, to je docela, na druhou stranu je to docela dost za to kamení. Ale je 

to těžká práce. 

Respondent 3: To jo. 

Výzkumník: Ještě někde jste byl na brigádě? 

Respondent 3: To asi ne. Už jenom tady to. 

Výzkumník: Tak člověk je rád, že. 

Respondent 3: To jo. 

Výzkumník: Že nějaká brigáda je teda. To si docela myslím. Tak a teďka, jak, jak se 

na to díváte, na tu situaci doma? Co vy na to? 

Respondent 3: To vůbec netuším. 

Výzkumník: Nevíte jako. Co si o tom myslíte třeba? Vy jste říkal, že to mamka nemá 

lehký. Asi nemá, to určitě ne, to určitě ne, starat se o děti a v podstatě jako o 
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všechno, to není docela, docela vůbec jednoduchá věc. No a říkal jste, že vlastně 

kvůli tomu jezdíte domů jenom na ty velký svátky a teďka budou prázdniny, jak to 

bude vypadat? 

Respondent 3: No tak pojedu domů. 

Výzkumník: Na celé prázdniny? 

Respondent 3: No. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 3: Si najdu hned nějakou brigádu. 

Výzkumník: Jo a pomůžete trochu. No chodíte taky občas hledat třeba něco na 

stavbu, teďka už, teďka už přeci jenom, když se učíte, tak by to nebylo vůbec špatně? 

Respondent 3: Jak jako hledat? 

Výzkumník: No jakože, jakože třeba dělat brigádu  na stavbě někde. Napadlo vás to 

někdy? Zatím ne. Zatím ne. Tak a teďka, teďka už nám zbývá jenom pár věcí. Jaký 

lidi se vám líbí? Respektive holky? 

Respondent 3: Slušný holky. 

Výzkumník: Slušný, aby byla slušná, jaká by ještě měla být? 

Respondent 3: Hodná. 

Výzkumník: Hodná. 

Respondent 3: Milá. 

Výzkumník: Milá. Aby se vám líbila? 

Respondent 3: No. 

Výzkumník: A nějakou, máte takovou, která by se vám líbila? 

Respondent 3: Mám ve škole.  

Výzkumník: Ve škole. A dovedete si, dovedete si představit, že byste třeba se měl 

oženit někdy? Chtěl byste se někdy ženit, někdy? 

Respondent 3: No. 

Výzkumník: Nemyslím teď. 

Respondent 3: No možná časem. 

Výzkumník: Časem možná. Vy jste říkal, že byste rád žil s přítelkyní, tak je nějaký 

takový čas, kdy člověk si řekne, tak se ožením nebo, nebo? 

Respondent 3: To ne. 

Výzkumník: To ne. Jak to přijde? 

Respondent 3: No. 

Výzkumník: Asi tak. Asi tak. Máte nějaké kamarády? 
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Respondent 3: No, tak docela jo. 

Výzkumník: Docela jo. Tady nebo spíš na tom bydlení anebo spíš na učilišti? 

Respondent 3: Doma, ve škole, tady, i v Táboře na tom bytě . 

Výzkumník: Kteří jsou lepší? 

Respondent 3: Tak, ty co jsou v Táboře. 

Výzkumník: Ty, co jsou v Táboře. 

Respondent 3: Si myslim. 

Výzkumník: Tak a teďka, teďka chtěl byste mít někdy děti? 

Respondent 3: Ne. 

Výzkumník: Svoje vlastní. Proč pak? 

Respondent 3: To je brzo ne. 

Výzkumník: No tak brzo určitě ne, ale někdy? 

Respondent 3: Tak ve třiceti. 

Výzkumník: Ve třiceti. A bylo by něco, čeho byste bál, když byste chtěl děti? 

Respondent 3: Na tom sem vůbec nepřemýšlel. 

Výzkumník: Ještě jste o tom nepřemýšlel. No tak samozřejmě, když je člověk mladý, 

tak ani, ani tak jako nepřemýšlí, kolik jako, co by to obnášelo všechno. Heleďte vy 

jste tady říkali spoustu věcí, co člověk musí zvládnout, když chce bydlet sám. Taky 

jste říkali, že si musíte sami vařit a podobný věci. Umíte něco uvařit? 

Respondent 3: No tak uvařil jsem zrovna včera čínu. 

Výzkumník: Neříkejte. Copak to bylo? 

Respondent 3: Čínu. 

Výzkumník: Čína a jak se to dělá? Já si nechám ráda poradit. Já přijedu dneska 

dlouho domu, tak jak se to udělá? 

Respondent 3: Nechá se osmažit cibule. Maso sem si vzal kuřecí bez kosti. Nakrájel 

sem si to na kostičky. Osmažil sem si to. Potom zeleninu na čínu sem si vzal. 

Výzkumník: Jo. A chutnalo to? 

Respondent 3: No já si myslím. 

Výzkumník: No to si myslím. Čím se to koření? 

Respondent 3: No tak sladkou paprikou, trochu soli. 

Výzkumník: Tak to určitě bylo dobrý. A to vaříte pro všechny nebo každý pokoj pro 

sebe? 

Respondent 3: No pro všechny. 

Výzkumník: Pro všechny. To je docela dost lidí. 
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Respondent 3: To jo. 

Výzkumník: Velká pánev. 

Respondent 3: No. 

Výzkumník: Asi jo. No co myslíte, když by člověk bydlel sám, kolik tak peněz na to 

potřebuje? 

Respondent 3: Si myslim, tak tu třináctku. 

Výzkumník: Tak něco asi. 

Respondent 3: Těch třináct tisíc. 

Výzkumník: Jo, rozumím. Něco, na něco na nájemný. To by bylo asi kolik, tak? 

Respondent 3: Pětku. 

Výzkumník: Asi. A ještě by se muselo platit? 

Respondent 3: Elektrika, voda. 

Výzkumník: A to tak stojí kolik? 

Respondent 3: Plyn. Tak dva, tři tisíce. A zbytek zase na jídlo. 

Výzkumník: Asi na jídlo něco. Máte představu? 

Respondent 3: Něco na sebe. 

Výzkumník: Jo. Samozřejmě. Heleďte, když, když člověk, když člověk chce něco na 

sebe, tak jste říkal, že si musí jeden měsíc pošetřit třeba, když si druhý měsíc chce 

něco koupit. Daří se vám si třeba něco ušetřit: 

Respondent 3: No, jak kdy. 

Výzkumník: Jak kdy. No na tu pumu asi jo? 

Respondent 3: To si nemůžu jen tak vybírat. 

Výzkumník: No a vy jste chtěl něco říct, já jsem vám do toho skočila. 

Respondent 3: No já myslel, že to myslíte z toho kapesnýho. 

Výzkumník: No myslím z toho kapesného. 

Respondent 3: No tak z toho asi ne. 

Výzkumník: Z toho moc ne. Ono to taky moc není. Pravda. Ono to moc není. Tak a 

teď, teď když by když byste potřeboval v něčem poradit. Chtěl byste bydlet sám a 

potřeboval byste v něčem poradit. Za kým byste šel? Vy jste říkal před tím, že 

nejspíš za nějakým kamarádem. 

Respondent 3: Za nějakým kamarádem. 

Výzkumník: Kamarádem. A byla by možnost jinde, třeba se poradit ještě taky? 

Respondent 3: Za rodičema. 

Výzkumník: A poradili by? 
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Respondent 3: Jo. 

Výzkumník: Jo. Tak teďka, teďka vlastně představte si. Já tady mám takový papír. 

Vezměte si tužku, tady. Napíšeme tady dnešní datum. Dneska je sedmnáctého června 

dva tisíce třináct. 

Respondent 3: Sedumnáctýho šestý.  

Výzkumník: Šestý ano. Dva tisíce třináct. Tak tadyhle k té šipce napíšeme 

sedmnáctého šestý dva tisíce čtrnáct. Dva tisíce čtrnáct. Tak super a teďka vlastně 

tohle je celý rok. Jo. Tak a teďka zkuste mě říct, co tak za rok byste chtěl dosáhnout? 

Za ten rok? 

Respondent 3: To se budu ještě učit zatím a. 

Výzkumník: Co ještě byste chtěl, aby se vám povedlo. Když člověk nemá žádný cíl. 

Jaký co byste chtěl? 

Respondent 3: Najít nějakej ten byt nebo. 

Výzkumník: Za rok. Když budete chodit ještě do školy? To je docela složitý. 

Myslíte, že byste měl tolik peněz, abyste ho mohl zaplatit? 

Respondent 3: To ne. 

Výzkumník: To ne. A jak byste to udělal? Nebo co byste vlastně chtěl za rok? 

Říkáte, že škola. Napíšeme škola. Určitě jo. Ještě budete chodit do školy. Napište 

sem učiliště prosím, tak. 

Respondent 3: Jako sem? 

Výzkumník: Kamkoliv. Učiliště. Bezva. Co byste ještě chtěl za ten rok? 

Respondent 3: Si aspoň sehnat nějakou tu brigádu. 

Výzkumník: Brigádu na víkend. Vy říkáte, že, že o prázdninách chodíte. Už tak jako 

máte rozmyšleno, kam letos? 

Respondent 3: To ještě ne. 

Výzkumník: Nevíte. Na víkendy jezdíte domů občas. 

Respondent 3: No nejezdím. 

Výzkumník: Vůbec. 

Respondent 3: Jenom na ty větší víkendy. 

Výzkumník: Jasně, když jsou svátky třeba. Když je to prodloužený víkend nebo 

takhle. To vlastně, to vlastně něco takového bude vlastně až v červenci, a to už bude 

asi doma. Brigáda. Jak dlouho myslíte, že se podaří tam vydržet? 

Respondent 3: To nevim tak. No možná tři měsíce nebo možná dýl.  

Výzkumník: Na těch brigádách. Vy jste říkal, že jste si vydělal dva tisíce vlastně na 

tom kamení. Teďka ale to obilí je docela veliký a asi patrně se sbírat kamení teďka 

už v něm nedá. 

Respondent 3: To jo no. 
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Výzkumník: Je nějaká jiná možnost? 

Respondent 3: Tak optat se jestli někdo nechce něco udělat. 

Výzkumník: Máte nějakou představu, kolik byste si chtěl vydělat tou brigádou? 

Kolik by to tak mohlo být? 

Respondent 3: To nevim. 

Výzkumník: Netušíte vůbec. A co byste ještě chtěl dosáhnout za ten rok? Představte 

si sám sebe, že se díváte do zrcadla a že je sedmnáctého června. 

Respondent 3: Dochodit školu. 

Výzkumník: Dochodit školu. No to by bylo fajn. Vy jste říkal, že jste v prvním 

ročníku. Takže vlastně dva ještě čekají. A je to těžký, jako přemýšlet o tom, že to 

člověk nemusí udělat třeba? 

Respondent 3: No to tak no. Zkoušky a.  

Výzkumník: A stalo se to někdy, že by někdo něco neudělal v Černovicích? 

Respondent 3: Tam to udělal každej. 

Výzkumník: Není to tak těžký. 

Respondent 3: Není. 

Výzkumník: Není to tak těžký. Co člověk musí udělat proto, aby ty zkoušky 

zvládnul? Co myslíte? 

Respondent 3: Hlavně se učit. 

Výzkumník: A teďka je to jak s tím učením? 

Respondent 3: Tak já se teda učím hlavně o víkendech a někdy v týdenku. 

Výzkumník: No a jak to vypadá? Daří se? 

Respondent 3: Jo. 

Výzkumník: No tak to je důležitý. To je důležitý. Tak si sem napište prospěch, učení. 

Říkáte, že se daří, tak to je fajn. Dobře. Prospěch, učení. Bezva. A ještě něco je, co 

byste rád za rok, aby bylo jinak, aby se vám povedlo třeba? Já nevím, já se ptám. 

Netušíte. Dobrá takže asi poslední otázka. Když, když, dejme tomu, máte nějakou 

přítelkyni, předpokládám, můžete si sám říct, že s ní chcete být sám a kdy? 

Respondent 3: No jak, kdy no. 

Výzkumník: Jak, kdy. 

Respondent 3: Jak to vyjde. 

Výzkumník: Takže větší problém, problém jakoby ve škole nebo je problém se setkat 

nebo spíš je problém, tak jako za vámi chodí další kamarádi a chtějí s vámi mluvit? 

Respondent 3: No nějak nám to nevychází. 

Výzkumník: Nevychází to. Tak to je asi všechno.  
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Respondent 4 

 

Výzkumník: Teď to bude tak trošku důvěrnější, proto tady teď spolu sedíme sami. 

Můžeš mi říct něco o svém životě? Povykládat, jak to bylo v tvém životě? 

Respondent 4: No, tak už jsem vlastně od malička v děcáku. Od pěti let. Že to začalo 

tím, že máma neměla kde bydlet. Bylo to v zimě zrovna. Mě vzala s kočárem 

k dědovi. Jenomže oni to práskli sousedi. Ty co byli nad náma. Tak zavolali tu 

sociálku. No a pak už jsem v tom děcáku až do teďka vlastně. 

Výzkumník: A škola? 

Respondent 4: Škola. Teď se učím v Dačicích na tý cukrářce. Je to na dva roky. No a 

v pohodě je to. 

Výzkumník: Tak to je fajn. A jaký to bylo, když si sem přišla? 

Respondent 4: Tak ze začátku jsem byla stydlivá. Nevěděla jsem co a jak. Tak 

prostě. 

Výzkumník: Byli to cizí lidi. 

Respondent 4: No pro mě cizí. 

Výzkumník: A teď je to jak? 

Respondent 4: Teď je to dobrý už v pohodě. 

Výzkumník: Takže máš tady kamarády? 

Respondent 4: Mám. Mám tady dokonce i bratříně. 

Výzkumník: Bratříně, to je co? 

Respondent 4: Jakoby můj brácha jakoby. Ale není to můj brácha. 

Výzkumník: Nevlastní bratr? 

Respondent 4: Dejme tomu. 

Výzkumník: Jo. Tak to je fajn, ne? 

Respondent 4: Je. 

Výzkumník: Mít tady ještě někoho blízkého. 

Respondent 4: No. 

Výzkumník: No, ale když teď půjdeš pryč, tak co bude? 

Respondent 4: To pak nevim co bude. Pak půjdu vlastně k tomu dědovi.  

Výzkumník: A jakoby s ním? 

Respondent 4: S Martinem. Ne. On tady ještě bude. Možná. Nebo taky nepůjde. 

Výzkumník: Tak jaký máš zájmy? Koníčky? 

Respondent 4: Počítač, kolo, televize. No moc uklítzení k tomu nepočítám, 

Výzkumník: To snad ani nemůže být koníček, nebo jo? 
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Respondent 4: Taky může být pro někoho. Taky. 

Výzkumník: Tak pro mě teda ne. To je za trest uklízet. 

Respondent 4: To jo. 

Výzkumník: No a co teda ráda děláš kromě tady toho? 

Respondent 4: No tak jakože ráda chodím ven. To mě teda nejvíc baví. 

Výzkumník: No dobře, jak říkáš, že chodíš ven, můžeš si teda organizovat jakoby 

svůj volný čas tady? 

Respondent 4: Můžu taky. Třeba teda teďkom tenhle tejden nebo jako spíš každej 

tejden musíme se učit aspoň a pak můžem se jakože dělat co chcem. Ale musíme se 

prvně naučit a pak to jít ven nebo na počítač nebo tak něco. 

Výzkumník: Takže o tom si pak rozhoduješ jakoby sama, když máš všechno hotové? 

Respondent 4: No, no, no. Tak jo. 

Výzkumník: A můžeš, jakoby můžeš nebo chodíš na nějaké jakoby akce, koncerty? 

Respondent 4: Ne, to ne. 

Výzkumník: Ne. Kroužky nějaký? 

Respondent 4: Taky ne. 

Výzkumník: Ne. Takže vysloveně to jsou zájmy, které ty můžeš dělat tady jakoby 

v rámci toho domova? 

Respondent 4: Hm. 

Výzkumník: Tak jo. Můžeš si sama kupovat věci, které se ti líbí? 

Respondent 4: No, třeba když máme kapesný a třeba se mi líbí nějaký tričko nebo tak 

něco, tak to si můžu koupit z toho kapesnýho. 

Výzkumník: Kolik to je to kapesné: 

Respondent 4: Tři kila. 

Výzkumník: Tři kila. Žádná sláva. 

Respondent 4: Na měsíc. 

Výzkumník: Docela špatné, že? 

Respondent 4: No, to jo. 

Výzkumník: Co si myslíš o tom, jak tě tady vychovávají. A vychovávají tě tady 

vůbec? 

Respondent 4: Dá se říct jo jakože. Naučili mě jako taky všechno. Ne všechno jo, ale 

naučili. 

Výzkumník: Co to je? Co tě naučili teda? 

Respondent 4: Nezlobit moc. Pak jakože nevím. 
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Výzkumník: A naučili tě něco do života, co budeš potřebovat? 

Respondent 4: Taky mi teta o tom něco říkala. 

Výzkumník: Děláš tady něco, co si myslíš, že budeš jakoby dělat, tak normálně i jako 

bys bydlela sama? 

Respondent 4: Hm. To asi ne. 

Výzkumník: Ne. Co uklízení? 

Respondent 4: No tak trošku. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 4: Tak trošku. 

Výzkumník: Perete si? 

Respondent 4: Perem. 

Výzkumník: Tak to asi taky, že? 

Respondent 4: To taky. Kytky zalívat. 

Výzkumník: Starat se teda o nějaké věci. 

Respondent 4: No. 

Výzkumník: A trestají tě za něco? 

Respondent 4: Taky. Třeba, když nevim, jdeme, přijdeme z vycházky pozdě, tak jako 

nás jenom seřvou, a to je tak všechno. Třeba, když už uděláme nějakej větší průser, 

tak to je zákaz. 

Výzkumník: Jako čeho? 

Respondent 4: Třeba vycházek, počítače, televize, na skupiny. 

Výzkumník: A myslíš, že je to oprávněné? 

Respondent 4: Ne. 

Výzkumník: Ne. Oni vás trestají neoprávněně? 

Respondent 4: Trošku. 

Výzkumník: Trošku? 

Respondent 4: Trošku víc. 

Výzkumník: Jo. A v čem je to neoprávněné? 

Respondent 4: Tak já nevim. Já nevim. Nemělo by se to. Já nevim. 

Výzkumník: Já nevím. Když já jsem zlobila doma, tak jsem dostávala zahradní 

hadicí. 

Respondent 4: To my ne. 

Výzkumník: Ne. A vařečkou. To si živě pamatuji. 

Respondent 4: No to možná. 
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Výzkumník: Tak jo. A chválejí aspoň za něco? 

Respondent 4: Za dobrý známky. Nebo když jsme fakt hodný tak taky. 

Výzkumník: Co je to být hodný teda? 

Respondent 4: Nezlobit. Já nevim co ještě. Třeba, když jsme hodný. Já nevim. Třeba, 

nebo když něco s něčím tetě pomůžeme, tak. 

Výzkumník: Jasně. Jasně. Dobrý. A ty si říkala vlastně, že by si šla k dědovi. Ty se 

s ním stýkáš? 

Respondent 4: No voni sem spíš jezdí s mámou. 

Výzkumník: Jo takhle. A ty jezdíš za nimi? 

Respondent 4: Taky. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 4: Spíš za dědou než za mámou. Protože máma nemá kde pořádně bydlet 

taky. Jsem spíš u dědy. 

Výzkumník: A děda je fajn? 

Respondent 4: Je. 

Výzkumník: Jo. A jak často se takhle stýkáte? 

Respondent 4: No třeba, když, když už jsou teďkom ty prázdnin,y tak třeba teďkom 

jedu vlastně k tomu moři. Pak jedeme na puťák. Pak třeba můžem aspoň na ten 

tejden domů. Pak se zase vrátit. Jedou děcka na tábory. Na hájovnu vlastně a zase 

domů. Takže takhle nějak je to rozdělený 

Výzkumník: Jasně. Teď to bude úplně z jiného ranku. Jaký kluci se ti líbí? 

Respondent 4: Ani ne šampónci, ani takový ty nemachrovaný, takový normální. 

Výzkumník: A co postavově třeba? 

Respondent 4: Tak hubenej to je jasný. Takovej, já nevim, hnědý vlasy, jakože aby 

měl. Aby se choval slušně. Byl hodnej.  

Výzkumník: No a jakou by měl mít povahu? 

Respondent 4: Dobrou. 

Výzkumník: Co to je dobrá povaha? 

Respondent 4: Tak aby neřval po lidech třeba. Nebral nic v obchodě. Nenadával 

sprostě. 

Výzkumník: Dobře. No a celkově, jaký lidi se ti líbí? 

Respondent 4: Lidi? 

Výzkumník: Asi jsou nějací lidé, když jdeš po ulici, kteří jsou ti nějaký způsobem 

nesympatičtí. Jaký to jsou? 
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Respondent 4: Namyšlený, blondýny třeba. Co pořád jenom koukaj. To je hrozný, 

když po vás lidi koukaj. 

Výzkumník: Dobrý. A máš nějakého přítele? Jo. Tak to je taky fajn. No a máš kromě 

toho přítele někoho dalšího blízkého? 

Respondent 4: No kamarádku mám. Druhou kamarádku. Nějaký ty kamarády taky. 

Toho mýho kluka taky. Mám docela hodně. 

Výzkumník: Jo. No a ty říkáš, že máš přítele, ty sama si můžeš určovat, kdy s ním 

budeš? 

Respondent 4: Ne to spíš si musím domluvit tady s tetama a pak třeba, kdybych za 

ním chtěla jednu noc, tak to bych se musela domluvit i se strejdou. 

Výzkumník: Dobře a on teda je tady jako z Telče? 

Respondent 4: Ne, ne, ne. On je z Dačic. 

Výzkumník: Aha. Jo takže by si za ním, jakože můžeš za ním jet, přespat tam? 

Respondent 4: Tak to jo. 

Výzkumník: To je docela fajn, ne? 

Respondent 4: Jo. 

Výzkumník: Ale neměly být problémy, co? 

Respondent 4: To dost. 

Výzkumník: Jo. No a chtěla by sis ho vzít? Jo. No a jak by ta svatba měla vypadat? 

Respondent 4: Taková ne moc plná, ani málo, tak akorát, aby byla. Třeba v parku. 

Výzkumník: Co to je plná? 

Respondent 4: No jako, že já nevim, aby tam nebylo moc halda lidí nebo já nevim. 

Výzkumník: Jak,o kdo by na nás koukal nebo lidi, kteří by byli na té svatbě? 

Respondent 4: No lidi právě, že který by byli na tý svatbě. Kdybych tam já bych 

chtěla menší svatbu, ne tu velkou, menší. 

Výzkumník: Kolik taková svatba stojí? 

Respondent 4: Ty vogi hodně. 

Výzkumník: Co to je. Pro někoho je hodně pět tisíc, že jo? 

Respondent 4: No pro mě. 

Výzkumník: Pro někoho je.  

Respondent 4: Deset tak. Deset. 

Výzkumník: A počítáš do toho co všechno? 

Respondent 4: Tu, to jídlo, ty prsteny taky nebo ne. Jo. Pak ještě ten, ten kostelník 

nebo jak se to jmenuje. No já nevim. Tak no a ty květiny nebo něco takovýho a šaty 

nebo ne. 
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Výzkumník: Taky, 

Respondent 4: Taky, 

Výzkumník: Tak jo a chtěla bys mít děti?   

Respondent 4: Dvě. 

Výzkumník: Dvě děti. Kluka a holku? 

Respondent 4: Jo. Tak nějak. 

Výzkumník: Páreček. Tak jo. Tak a teď pro tebe něco, něco jiného. Dám ti tužku a 

budu od tebe chtít něco vyplnit. 

Respondent 4: Ty jo. 

Výzkumník: Ale neboj se. Je to strašně jednoduchý. Já tady mám pro tebe takovýhle 

papír. To je normálně přímka. Tady je dnes. Dneska je nějakého osmnáctého. 

Respondent 4: No. 

Výzkumník: Napiš si to tam, ať víš. 

Respondent 4: Šestý. 

Výzkumník: Dva tisíce třináct. A tady je osmnáctého šestý dva tisíce čtrnáct. 

Respondent 4: Ty jo. 

Výzkumník: Tak. Takže je to jakoby celý rok. Jo, to znamená prázdniny. Zase do 

vánoc, vánoce.  

Respondent 4: Škola. 

Výzkumník: Až sem. Tak a teď by mě zajímalo, jestli bys mi tam vyznačila na tu 

přímku jakoby časovou osu, co bys v té době chtěla dokázat? Během toho roka. Co 

by jako udělat, co by si chtěla dokázat? 

Respondent 4: Tak to už je těžší ty jo. 

Výzkumník: Jsi říkala třeba, že budeš odcházet. 

Respondent 4: No. 

Výzkumník: Kdy budeš odcházet? 

Respondent 4: Až bych udělala závěrečky. Ty by tak byly duben, květen. Tak ten 

měsíc určitě. 

Výzkumník: To by bylo někde tady. 

Respondent 4: No. 

Výzkumník: A co máš v plánu jako v tom roce dokázat? 

Respondent 4: Tak šprtat se hodně na tu to učení. 

Výzkumník: Takže chceš asi udělat ty zkoušky? 

Respondent 4: No. 
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Výzkumník: To spíš tady ne. Na konci spíš. 

Respondent 4: To mám napsat? 

Výzkumník: Hm. Udělej tam nějakou čáru a zkoušky. Víš jakoby. Takhle. 

Respondent 4: Takhle. 

Výzkumník: Jo tam někde budou ty zkoušky, že jo. Takže co pro ty zkoušky? Co 

ještě by si chtěla dokázat v té době? Už by si chtěla dělat něco? Tady někde potom 

odejdeš. 

Respondent 4: No, to jo. 

Výzkumník: Chtěla by si už dělat něco, tak aby si mohla odejít, aby si mohla odejít? 

Respondent 4: Mě napadlo ožrat se. 

Výzkumník: No tak to je potom ta oslava. Maximálně. 

Respondent 4: Tak třeba na diskotéku. Něco takovýho. 

Výzkumník: Ale spíš nějaký cíl. Máš nějaký cíl? Kromě těch zkoušek. Dobře. 

Respondent 4: No tak. 

Výzkumník: A co musíš udělat k tomu, abys ty zkoušky udělala? 

Respondent 4: Říkám pořád, že se budu šprtat. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 4: No. Nebo nevim co. 

Výzkumník: Jasně. Dobře. No tak jo. Tak počkej, já si to obrátím. Říkáš, že by si 

chtěla odejít, že by si chtěla k tomu dědovi. Co bude následovat, až teda odejdeš? 

Respondent 4: Nevím. 

Výzkumník: Co budeš dělat? 

Respondent 4: Tak prvně bych zaplatila ten nájem dědovi, pak bych. 

Výzkumník: A máš z čeho? 

Respondent 4: Tady bych dostala peníze. Tady z domova. Na prvně na nájem. No to 

je vlastně na, na nájem, na jídlo a tak. Bych si to nějak rozdělila. A tak, 

Výzkumník: A co potom? 

Respondent 4: Potom bych si našla nějakaj dům. Pak bych si našla nějakej byt pro 

sebe. 

Výzkumník: A co to znamená hledat dům? 

Respondent 4: Někde na internetu bych se podívala. 

Výzkumník: A dobře, a když budeš někde bydlet, co jako to všechno obnáší? 

Respondent 4: Zařídit to všechno. Nebo domluvit se s tím majitelem, pak nějak 

podepsat ty papíry. Platit mu nájem třeba. 
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Výzkumník: A co teda všechno se v tom nájmu platí? 

Respondent 4: Vod,a plyn, elektrika. 

Výzkumník: Ještě něco? 

Respondent 4: Top ne vlastně ta ta. 

Výzkumník: Co si chtěla říct? 

Respondent 4: To patří ale do plynu nebo. 

Výzkumník: Dobře představ si, že budeš bydlet sama. 

Respondent 4: Na jídlo ještě taky. 

Výzkumník: Co ještě musíš zaplatit? 

Respondent 4: Ten nájem. Nějakou pojistuku ne to ne. 

Výzkumník: Co myslíš? 

Respondent 4: Pojistku. 

Výzkumník: Určitě. 

Respondent 4: Na auto. 

Výzkumník: Pokud budeš mít auto. Je to ze zákona, ze zákona daný, takže to musíš 

stejně jakoby zaplatit. Co ještě bys musela? 

Respondent 4: Zrovna mě nic nenapadá. 

Výzkumník: Takže by si potřebovala kolik peněz, aby ti stačilo na to, abys to 

všechno zaplatila? Kolik by tě stálo třeba jídlo? 

Respondent 4: Jídlo. Tak já nevim tak aspoň tak dvacet. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 4: No. 

Výzkumník: By si potřebovala. Ale když si vyděláš potom pět tisíc? 

Respondent 4: To je zas málo. Z toho bych vůbec nevyžila. Já se toho bojím. 

Výzkumník: A čeho se na tom bojíš? 

Respondent 4: Že bych pak byla sama a nezvládala bych to třeba. 

Výzkumník: Dobře a kdyby se, kdyby se stalo, že to nezvládneš ty se asi bojíš, že 

jakoby že bys, čeho se bojíš vysloveně? 

Respondent 4: Že bych třeba měla málo peněz na zaplacení toho toho nájmu a tak. 

Výzkumník: Jako že by tě vysvětlovali? 

Respondent 4: Dejme tomu taky. 

Výzkumník: Dobře a kdyby se tohle dělo, co by si udělala? 

Respondent 4: Tak bych zavolala třeba mámě svý. Nemá už taky nějakej barák tak 

bych šla k ní třeba. 



292 

Výzkumník: Ale tím by si nevyřešila třeba ty dluhy. Šla by si za někým se třeba 

poradit? 

Respondent 4: Za nějakou tou psycholožkou nebo poradkyní nebo, jak se to jmenuje. 

Výzkumník: Psycholožka to je spíš o tom co tě bolí na duši. To s financemi má 

hodně málo společného. Ty jí maximálně budeš platit, že jo? 

Respondent 4: Nějakou poradkyni 

Výzkumník: Hm. A co takhle zavolat zpátky sem do domova? Myslíš, že by ti 

poradili? 

Respondent 4: Možná i jo. Bych zavolala strejdovi nebo tetě. 

Výzkumník: No, takže si myslíš, jakože ten kontakt tady s tím domovem, by mohl 

být, kdyby si chtěla? 

Respondent 4: By by.l 

Výzkumník: Jo. Nic ti v tom nebrání? 

Respondent 4: Ne. Vůbec ne. 

Výzkumník: No a kdyby se skutečně něco dělo, byl nějaký problém třeba i s tou 

mámou, kdyby se skutečně něco dělo, kam by ses potom šla obrátit? 

Respondent 4: Za tetou. Bych jí zavolala třeba, že bysme se sešli někde. A tak bych 

si s ní promluvila. 

Výzkumník: Dobře. Tak jo. To je asi všechno. Jestli ty nemáš nic 

Respondent 4: Ne 
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Respondent 5 

 

Výzkumník: Tak jo. První otázka je taková těžká. Mohl bys mi povykládat něco o 

svém životě? 

Respondent 5: No tak jako celkově, jako co mám rád za hudbu, celkově? 

Výzkumník: Spíš jakoby tak, jako si psal životopis. 

Respondent 5: No tak. Mám. Prostě jako koníčky jsou rybaření. No co mě baví. Pak 

zemědělství mě baví jako koníčky. Asi jakoby v životě. Proto jsem se taky hlásil na 

školu do Dačic na zemědělství, abych sem to. Protože mě asi nic nenapadlo jinýho. 

No a potom ještě chodívám ven normálně jako každej asi. 

Výzkumník: A jak dlouho jsi tady? 

Respondent 5: Tady jsem asi vlastně od no takových pět, šest let. Nejsem si přesně 

jistý. 

Výzkumník: A teď je ti teda kolik?  

Respondent 5: Teď mi bude devatenáct. Osumnáct mi je. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: No devatenáct mi bude teď. Prostě teď někdy. 

Výzkumník: Prostě teď někdy. Jasně. Dobře. A tohle je jakoby domov, kde si začínal 

nebo si předtím byl ještě někde jinde? 

Respondent 5: No tady jsem právě skončil. Jako prvně sem byl ještě todle jako 

v diagnosťáku. A tam mě rovnou řekli, že můžu ject sem, že jako sem slušně 

vychovanej celkem nebo jako, že mám šanci tady no. Takže mě hned z diagnosťáku 

co mě prvně mě odvezli z domu do diagnosťáku a tam mi řekli, že můžu sem a 

potom mě převezli hned sem. 

Výzkumník: On ten diagnostický ústav není moc. Já zavřu to okno. Nevadí ti to. Ten 

diagnostický ústav není moc dlouho, ne? 

Respondent 5: No to je tříměsíční. 

Výzkumník: No. To není moc dlouhý. 

Respondent 5: Dva až tři měsíce. 

Výzkumník: No a od tý doby vlastně jsi tady? 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Jo. Teď už se uslyšíme. 

Respondent 5: No to sem tam byl den a odjel sem hned. Takže se zadařilo. 

Výzkumník: No a pamatuješ si to, jaký to bylo, když si sem přišel? 

Respondent 5: No byl sem takovej zmatenej. Asi jako většina lidí. No. Nevěděl jsem 

co a jak vůbec. 

Výzkumník: Byli to cizí lidi jako? 
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Respondent 5: No. Ale já jsem si právě říkal, že se vrátim domů no. Ale už je to tak. 

Ale mě to na jednu stranu aj mrzí, že se o mě rodiče neuměli postarat. Na druhou 

stranu chápu, prostě že kdybych nebyl tady, že asi skončím špatně. Teď špatnějc. 

Teda špatně. Hodně špatně. Že tady jsem ještě dost dobře zajištěnej ve všem. 

Výzkumník: Jasně. A do školy teda chodíš na tu zemědělku. A před tím si chodil? 

Respondent 5: Na základku normálně. 

Výzkumník: No, ale to, to vlastně znamenalo i změna základky tím, že ses dostal 

sem? 

Respondent 5: Ne. 

Výzkumník: Chodil si pořád na tu samou školu? 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Dobře. Tak jo. Ty si mi říkal, že máš rád vlastně zemědělství. 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Jako koníček. Co ještě máš za koníčky? 

Respondent 5: Ještě rybařina mě baví. 

Výzkumník: Jo, to si vlastně teď přišel z ryb? 

Respondent 5: No. Že mě baví rybařina hodně jako že. Ono mě právě nic jinýho 

nenapadlo tady jako za kroužky. Tam byli šachy a takový, a to mě nebaví. To je 

nevim. Na rybách právě tam si můžu odpočinout od starostí a můžu vypadnout do 

přírody na chvíli taky. 

Výzkumník: Dobře a ty říkáš nějaký kroužky. A vy jste si mohli vybrat z nějakých 

kroužků? 

Respondent 5: Mohli no. Ale na základce. No, ale já jsem si říkal, že asi šachy nebo 

nějakej šerm to bych asi v životě jako nevyužil. V rybařině tam to využiju nějak 

jakože, uklidním si nervy a zároveň když si chytím kapra, že si ho můžu sám udělat a 

sníst. 

Výzkumník: Jo, a umíš to? 

Respondent 5: No. Já už jsem párkrát kuchal kapry. 

Výzkumník: Tak to je fajn. 

Respondent 5: A dal jsem si. 

Výzkumník: Kapra na vánoce? 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Dobře a teda. 

Respondent 5: Ještě mě baví vlastně jako, neříkám, že mě to baví hodně, ale baví mě 

aj hrát na počítači hry. Ale jako nebaví mě střílečky. Já v střílečkách nevidím žádnej 

děj. Mě baví spíš jakoby, dobře jako hraju farmingsimulejt, to mě baví jako. To je 

hra o zemědělství vlastně, že se tam děláte to stejně jako doopravdy a potom mě baví 
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ještě jako auta prostě. Automobilový závodní hry no. Ty mě baví hodně. Ale nebaví 

mě střílečky. Já na tom nevidím nic. Když jako někdo někoho zastřelí. To je, to je to 

stejný, jako když jsou války. Válkou se nic nevyhraje. Podle mýho. Podle mě se 

vyhraje všechno mírem a dohodou. Když to jde. 

Výzkumník: A ty jakoby můžeš si to organizovat? Ty říkáš, že si teď přišel z ryb, 

můžeš si organizovat ten svůj volný čas nebo to máš nějak jakoby daný? 

Respondent 5: No, tak teď, teď už ne. Teď už si můžu jako ne přímo organizovat, ale 

můžu si ho zařídit. Jako teď už mám volno, teď už vlastně mám známky uzavřený, 

takže to. Ale když jako mám povinnosti, škola, vyřizování věcí tak samozřejmě 

nemůžu, samozřejmě musím dát přednost tomuhle. Jako vždycky. 

Výzkumník: A tu přednost si dáváš, jako ty si řekneš, že tohle má přednost nebo 

vlastně tady ti tedy řeknou, teď se běž učit a pak si dělej, co chceš? 

Respondent 5: No tak. No tak je to tak půl na půl. Někdy mi říkají tety a někdy si 

řeknu i sám. Potřebuju to umět, nebudu mít přeci blbou známku, abych jako neuměl 

tady tuhle tu látku, tak prostě radši se prvně jdu učit. No a oni ty ryby můžou jít a 

držet víkend kdy se odpočívá. 

Výzkumník: A můžeš třeba chodit na nějaké akce? Já nevím na koncerty, kdybys 

tady, byl nějakej festival nebo něco? 

Respondent 5: Na hudební akce. Jako sem byl na hudební akci. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 5: Vlastně taková. Ono se říká, že to je pro feťáky hudba, ale já v tom 

vidím normálně, že se mi líbí prostě. Dranen bas poslouchám prostě. Takže sem byl 

tady na brand end basu. Ale jako on každej tvrdí, že se hulí prostě, ale. Já nehujím, já 

jako vidím na tom jenom, že se mi to prostě líbí, že je to venku, že to není někde 

v hospodě, kde je to zakouřený. Že je to venkovní festival. Prostě. Že můžu kdykoliv 

přijít a odejít a takhle. Tam jde hlavně o to, že já nefetuju. Já to poslouchám jen tak, 

že se mi to líbí. Mně se třeba nelíbí hip hop. Jelikož já nevim, já v tom nic nevidím. 

Upřímně. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: Prostě každej má svůj styl. Takhle. Někdo poslouchá rock někdo 

takenotu. To taky poslouchám. Někdo drem band. To je to stejný ale. Někdo třeba 

taky hip hop, metal já nevim. Já prostě sem si vybral tohle, tak to poslouchám, ale 

neříkám, že musím hned fetovat. To každej tvrdí, ale je to pitomost.  

Výzkumník: Takže na tyhle akce by si chtěl chodit? 

Respondent 5: No já na ně chodívám. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 5: Občas. 

Výzkumník: Takže si to tady domluvíš a jdeš? 

Respondent 5: No. 
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Výzkumník: Jo. Takhle to funguje? 

Respondent 5: No. Ale neříkám, že fetuju to vůbec, to já nepotřebuju. To já jako 

prostě uznávám jako svou hudbu, jako někdo poslouchá třeba hip hop. To uznávám. 

Výzkumník: Dobře, a když jako jdeš ven a něco se ti někde líbí, můžeš si to koupit? 

Respondent 5: No podle kapesného. 

Výzkumník: A kapesné je kolik? 

Respondent 5: No třista korun na měsíc. No plus ještě mám vlastně stipendium a plus 

to si vydělám z praxe. 

Výzkumník: Stipendium? 

Respondent 5: No stipendium.  

Výzkumník: No, to je parádní. 

Respondent 5: Má na škole šest set korun. No. Ale to jako, že máme jako od 

Evropský unie nějak financovaný, že pro ty obory zemědělec-farmář a zedník jich 

tam chodí málo právě. A že oni chtějí vlastně jakoby podporovat ty lidi. Ne jenom to, 

aby si je udrželi ve škole, ale i to, aby je podpořili, aby jim dali vlastně šanci, že se 

chtějí učit do života, tak prostě, že jim dají tohle stipendium, aby prostě. 

Výzkumník: A je to správný? 

Respondent 5: Podle mě je to správný. Na jednu stranu, že jako ty lidi si udrží a že je 

naučí, a na druhou stranu na jednu stranu je to dobrý v tom, že mám víc peněz tady. 

Na druhou stranu zase je to špatný v tom, že když se podplácí něco a neudržuje se to 

jinak, tak je to zase špatný v tomhle. Ale z druhý stránky jako víc peněz navíc 

neuškodí. 

Výzkumník: Dobře takže ty máš jakoby tady tři stovky kapesného? 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Šestset nějakýho stipendia a potom si říkal něco. 

Respondent 5: No potom něco z praxe co dostanem. Ale to většinou ani semka 

neukládám, to je nějakých sto korun na poli, co si vydělám. Třeba tak za to si koupím 

jídlo, pití. 

Výzkumník: Jasně a co s těmi penězi děláš? 

Respondent 5: No, tak kupuju si za to věci na ryby. Protože to si musíme kupovat na 

svý koníčky sami. To asi to jako domov má na jiný věci starosti peníze, 

Výzkumník: Takže to si investujete do toho? 

Respondent 5: No takže. Investuju si prostě do svých věcí, co já potřebuju. Kapesný 

a stipendium. 

Výzkumník: A uvažoval si o tom, že si něco necháš jakoby do budoucna? 
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Respondent 5: No zatím ještě ne. Ale od třeťáku uvidím, jak to všechno půjde. 

Uvidím, jak to všechno bude ještě. Já totiž nic radši neplánuju dopředu, jelikož když 

všechno plánuju dopředu, tak se to většinou podělá a nakonec je to proti mně. 

Výzkumník: Takovou máš zkušenost? 

Respondent 5: Mám. Já jsem si právě neměl nechat domluvit jako, ale já jsem si 

plánoval rande s holkou a nakonec se to obrátilo proti mně a ona ještě na ně byla 

naštvaná. Že jí ruším čas a to. No, ale to jsou zkušenosti životní, to se stává. Anebo 

sem si plánoval jet jeden den, prostě že sem měl volnější na ryby, a najednou ni 

prostě zavolal, že mám jít tam a tam. Takže sem musel být a ryby jsem musel zrušit. 

Takže si radši nic neplánuju dopředu. Radši plánuju všechno na místě v jeden den. 

Protože nevim, kdy a co se může stát přihodit a všechno. 

Výzkumník: Dobře. Tak. Myslíš si, že tě tady v domově vychávali? 

Respondent 5: Jako myslíte v dětství? 

Výzkumník: Ne, jako jestli tě nějak vychovávali, když si tady byl. Jestli na tebe 

nějak působili. Jestli tě něco naučili. 

Respondent 5: No naučili hodně věcí. Ale. Nevim no. Půl na půl asi. Nejsem si 

přesně jistej. Jako asi sedumdesát procent mě naučili tady, ale třicet procent taky 

doma. 

Výzkumník: Sám jsi říkal, že vlastně, že v tom diagnostickým ústavu ti říkali, že jsi 

vlastně vychovaný. 

Respondent 5: No, ale je to takový půl na půl. Spíš sedumdesát procent tady, třicet 

doma. 

Výzkumník: Co tě naučili tady? 

Respondent 5: No tak, abych sem se naučil taky sám o sebe starat, tak mě to taky 

trochu naučili. No taky hodně jako trochu hodně pardon. To spíš, nemůžu říct trochu, 

to je blbost. Hodně. Hodně mě naučili jako se o sebe starat a abych měl pořádek ve 

věcech. 

Výzkumník: A to je dobře. 

Respondent 5: No je. No potom už za odměnu třeba si odjet na ryby nebo to. 

Samozřejmě má to tak být. Podle mě já proti tomu nic nemám, jelikož všechno si 

musím zasloužit. V životě taky peníze si zasloužím tím, že pracuju pro někoho a 

vydělám si to. 

Výzkumník: Takže teď říkáš o pochvalách. Jakoby chváleji tě za něco? 

Respondent 5: Třeba když dostanu lepší známku, tak ano. Samozřejmě to je všude 

stejný todle to. Když třeba se snažím a makám hodně, dostanu jedničku, tak mě 

chválí. Když dostanu dvě až tři to ještě taky. Říkají to je dobrý. Furt lepší než něco 

horšího. Když už to jde ke čtyřce, k pětce, tak třeba ve škole, tak to už je špatný. To 

už jako zas jako mají prst nahoře. 

Výzkumník: A je to oprávněné? 
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Respondent 5: Prosim? 

Výzkumník: Je to oprávněné, že mají ten prst nahoře? 

Respondent 5: Oprávněný. No je. Jako teď už jako ne tolik na ušáku, ale oni mi jako 

k tomu řeknou svý, že bych se měl učit. Ale ne, že mě mlátěj, to vůbec. To bych 

nemohl říct. Akorát mi řeknou, abych se to naučil, že jinak nikam nepojedu. Ale já si 

myslim, že je to správný, jelikož abych byl furt línej na rybách, to taky je špatný. 

Abych taky na sobě zamakal v něčem, to je podle mě dobrý taky. Aby mě k tomu 

donutili. Dobře teď už jsem tak na půl sám. Taky mě do toho nutí, dobře, ale taky 

makám na tom sám, aby. Je to tak půl na půl to makání a celkově jako na sobě 

dělání. Ale je to dobře, jelikož aspoň se to naučítm, být na sebe přísnej sám jednou. 

Abych neměl špinavý prádlo někde a todle. Abych se to naučil všechno sám do 

života. Jelikož. 

Výzkumník: Ty si říkal, že tě třeba nepustěji na ty ryby a podobně. To je jakoby trest 

co dostáváš? Tys říkal. 

Respondent 5: No trest. Prosim? 

Výzkumník: Že tě někam nepustěji, to je jako trest? 

Respondent 5: No trest ani ne. Spíš takový pohrožení. Dokud to neudělám, neuklidím 

nebo neučím, tak mě nepustí. 

Výzkumník: A dostáváš nějaké tresty? 

Respondent 5: Tresty no. Dostával jsem zarachy, ale to už jakoby dřív. To sem byl 

mladej. No teď jako těm osumnáctiletejm mám blíž, to už jako si říkaj, to už jako je 

to jako, že už jsem tu na dohodu, takže už to jakoby mírní. Nebo mírní. Že už bych 

měl vědět taky, co já chci, co já nechci. 

Výzkumník: A víš to? 

Respondent 5: No tak někdy jo, někdy ne. 

Výzkumník: Jo? 

Respondent 5: No ono je to takový složitý. Todle to. 

Výzkumník: Dobře. Tak jo. No a teď to bude úplně z jinýho ranku. Jaký holky se ti 

líbí? 

Respondent 5: No nesmí být úplně jako taková, nevím, jak bych to řek jako. Nesmí 

být úplně jako taková divná. Mě ani nezáleží. Jako záleží mi také na vzhledu, aby 

nebyla úplně nějaká šeredná, s prominutím. Ale mě záleží hlavně na tom, aby mě 

měla ráda, jakej sem. Aby mě vyslechla ve všem, aby mě pochopila. Aby mě měla 

prostě ráda, takovýho jaký sem, jelikož já. Prostě sem poznal pár holek v životě, ale 

ne moc. Já mám na holky spíš smůlu. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: Ale že prostě. Chci taky jako na vzhledu, aby nebyla úplně taková. 

Ale spíš aby mě měla ráda no. Aby jí jako záleželo na mě a ne třeba. Aby si se mnou 

nenaplánovala třeba rande a potom najednou jsem jí neviděl třeba s kamarádkou 
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venku místo mě. Aby mě nedokázala zkrátka podvíst, aby mě prostě jako měla ráda. 

Aby dodržovala slib, což já taky se snažím dodržet, když něco slíbím. V tomhle tom. 

Výzkumník: To je asi důležitý. O té důvěrě. Říkal jsi i o tom kamarádovi. Že jste si 

to slíbili. A je to o té důvěře. 

Respondent 5: Ale jako holky no. 

Výzkumník: A jaký lidi obecně se ti líbí? 

Respondent 5: Obecně lidi asi jako neřeším. Já mám svý lidi, jako co mám rád, ale 

všeobecně mě je to jedno. Ať si každej dělá, co chce. Ať se každej podělá život podle 

sebe nebo udělá. 

Výzkumník: Takže teď v současné době, jestli se můžu zeptat, přítelkyni nemáš? 

Respondent 5: Asi ne. Já nevim, jak to mám teď zrovna. Teď zrovna fakt nevím 

jelikož. Já jsem si sice s jednou začal psát, ale nevím, jak to mám. Nevím jak. 

Výzkumník: Je to v začátcích takových. 

Respondent 5: Je to začátek takovej lehoučkej no. Takže jako spíš nemám ještě. 

Výzkumník: A máš teda ještě někoho blízkého kromě? 

Respondent 5: No přítelkyni jsem ještě měl, ale. 

Výzkumník: Dobře. Teď jakoby nemyslím přítelkyni, ale někoho jakoby? 

Respondent 5: Kamarády, kamarádky. 

Výzkumník: No. 

Respondent 5: Mám plno kamarádů a kamarádek. Ale plno kamarádek. Spíš 

kamarádek. Kamarádky no mám. Komu se svěřuju, no nevim. Jak jako zrovna komu 

fakt můžu věřit. Ale kamarády spíš mám. No blízkýho ještě tátu. Ale já teď ani o 

holkách nepřemýšlím, jelikož ono to, řeknu ze svých zkušeností jednoduše. Když 

prostě o nich začnu přemejšlet, tak zase je mi smutno, že nikoho nemám. Když na to 

moc myslím právě a když to moc hrotím, tak to jako třeba to bych nic jinýho celej 

den nedělal. Právě že v tomhle třeba v tomhle stresovým udělání prostě nebo 

stresovým, jak bych to řekl, stresový chvíli prostě mě třeba uklidní v tomhle ryby, že 

prostě. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: Já nevím, jako já vím, jsem možná fakt blázen do těch ryb, ale já se 

přiznám každej má něco rád hodně. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: Mě to uklidní prostě. Mě to uklidní od všech starostí prostě. Když si 

tam posedím, koukám na tu hladinu, jak kapříci papaj. Ne to je paráda. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: Nechám se unést prostě takhle. 

Výzkumník: Říkáš. 
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Respondent 5: Ale když mám holku, tak jsem rád, že jí mám, ale když bych to řešil 

asi moc, nevím, jak to bude ještě celý. Ale v životě jich ještě potkám. Si myslím. 

Výzkumník: A dobře. Teď říkáš, že mám spoustu kamarádek nebo tu přítelkyni, 

když si měl, neměl. Můžeš si teda rozhodovat o tom, kdy s nima budeš trávit čas? 

Respondent 5: No tam záleží na tom, jak budu do školy připraven a podle toho kolik 

mám druhej den povinností taky. Když druhej den mám třeba tři písemky najednou, 

tak samozřejmě se budu muset učit a nemůžu. Samozřejmě se to dá všechno přeložit. 

Výzkumník: A můžete si jako třeba s těma přítelkyněma být sami? 

Respondent 5: Můžem. To je soukromí. To by zase bylo podle mě narušování 

soukromí. To je zase lidský právo nějaký. To je zase to by se dalo i jako trestat tohle 

jako. Nechci být tady jako proti někomu. Ale dá se to trestat tohle, jelikož to je zase 

narušování osobních svobod a práv todle. To jako mám práva každý na svý soukromí 

ve všem tomhle tom. 

Výzkumník: A chtěl by ses někdy oženit? 

Respondent 5: Oženit. Přemýšlel jsem o tom, ale spíš až v těch pětatřiceti. Až budu 

mít barák. Teda barák, dobře byt zajištěnej. Až budu mít prostě já sám o sobě se 

umět postarat, tak potom ženu a děti. Až já dokážu sám sebe postarat, tak potom 

budu vědět, že budu mít navíc, abych měl. 

Výzkumník: Jako postarat se ještě o někoho jinýho? 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 5: Základ je se sám o sebepostarat. Když to nedokážu sám o sebe, tak 

radši nic nezakládat. 

Výzkumník: A když to řeknu takhle, říkal si, že děti. To znamená, plánuješ nějaký 

děti do budoucna? 

Respondent 5: No plánuju, ale až takhle v pětatřiceti, čtyřiceti. No pětatřicet, čtyřicet 

už no možná by to ještě taky šlo. 

Výzkumník: No tak můžeš mít mladší ženu, že jo? 

Respondent 5: Hm. Ale tam jde hlavně o to, aby prostě já sám na sebe. 

Výzkumník: Dobře teď mám pro tebe jiný úkol. Podívej. 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: Tak. Tady propiska. Nekoukej mi na to. 

Respondent 5: Pardon. 

Výzkumník: Tady si napiš osmnáctého šestý. Což je dneska. 

Respondent 5: Jo. 

Výzkumník: Jsi levák? 

Respondent 5: No. 
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Výzkumník: Dvatisíce třináct. A tady na konec tý linky osmnáctého šestý dvatisíce 

čtrnáct. Tak to dej pod to. 

Respondent 5: Promiňte, v tomhle mám problém. 

Výzkumník: Jasně. Tak a tohle to je vlastně rok. Ta linka. Od dneška až do začátku 

příštích prázdnin. Tak a já bych chtěla, abys mi na tý lince vyznačil, co by si v tom 

průběhu roku chtěl dokázat. 

Respondent 5: Tak to je složitý. Ale někde tady zhruba budou závěrečky. 

Výzkumník: Tak mi tam napiš zkoušky. Tak ty by si chtěl jakoby složit? 

Respondent 5: Hm. Samozřejmě, abych měl výučňák. Já nevim, někde tady budou 

možná asi taky ještě kurzy. Nevim. Pardon, že to píšu takhle. No to je vlastně na 

řezání trávy a tak. To děláme na to. No a potom ještě nevím, tuším, že ještě svářečák. 

Výzkumník: Ale to je všechno jakoby nad rámec té školy. To si tam můžeš? 

Respondent 5: Nad rámec. 

Výzkumník: To si můžeš udělat ne? 

Respondent 5: My to máme v průběhu školy v průběhu praxe. 

Výzkumník: Jo. 

Respondent 5: Jako zadarmo, ale máme to povinný ty kurzy. Abychom to měli 

v životě. Ale to je dobře zase. Já nevim ještě. No tady bych dal určitě. Já vím, dávám 

to možná dopředu. Sehnat práci, ale ono, když začnu od začátku roku. 

Výzkumník: Máš pravdu. 

Respondent 5: Když zase začnu od začátku toho roku tak zase budu mít víc. 

Jenomže, když to budu hledat tady někde na konci, tak už budu mít problém. 

Výzkumník: To máš pravdu. Dobře. 

Respondent 5: A ještě. Co bych ještě. Nevim, co by ještě dalšího. To by ještě šlo. 

Jakože pomalu hledat bydlení. To mě až si najdu práci, tak pomoc bydlení. Aniž 

bych to našel práce bydlení. No kurzy to je trochu dobře. Ale to je během školy. 

Výzkumník: Dobře  a takže co musíš udělat proto, aby si vlastně složil ty zkoušky 

nebo ty zkoušky v těch kurzech? 

Respondent 5: V těch kurzech. No třeba svářet dobře ten svár, aby byl správně, aby 

nehrozilo nějak nebezpečí života a tak. 

Výzkumník: A co proto musíš udělat jakoby celkově. 

Respondent 5: Naučit se to celkově jako naučit se to. Docházet tam včas. Včasná 

docházka samozřejmě. Naučit se to, abych to měl správně jako svařený, když něco se 

přivařuje třeba. No a i písemný jako bezpečnost dodržovat bezpečnost. To je 

samozřejmý, to je všude. A ještě tady u tý řezačky tam sice jako, o tom máme 

mluvit, co kde je třeba, jestli ta část a ta část. To je mi jasný. Tam jde o to, abychom 

se naučili ústní a písemný. Praktický to asi se zaučí v zemědělství jezdit. To zase my 

nemáme zas takový oprávnění. My máme jenom ústní a písemný, že máme ten papír. 



302 

Ale tam jde hlavně o ten papír, o to, když se stane porucha, tak abysme věděli, co 

kde je. Proto máme ty kurzy. Aby se to dvě hodiny tam dávalo. 

Výzkumník: Jasně. Tak píšeš tam pomalu si začít hledat práci. Co to znamená hledat 

si práci? Co bys dělal? 

Respondent 5: No tak, že bych začínal chodit na praxi i mimo naší praxi. Podle toho, 

jak bych se zalíbil jako, tak podle toho shnáním práci. Kdyby se mi líbili chodit po 

více podnikách, kde by se mi v jakým podniku víc líbilo, tak se zeptat a todle. Když 

jako víc podniků obejdu, tak mám větší šanci, že někde bych se uchytil a podle toho, 

jak mě budou chválit chlapy taky. Tam jde hlavně o to v těch podnikách, kde se mi 

asi bude zrovna líbit, taky mě. Abych taky jako našel. 

Výzkumník: To je taky důležitý. 

Respondent 5: To je taky důležitý, abych já zapadl mezi ně, abych já se líbil jim a oni 

mě, jelikož když půjdu někam, kde se mi nebude líbit, tak tam nevydržím a nebudu 

dobrej. Tak právě proto od začátku roku chodit na praxi mimo než bych měl. Ale to 

je lepší v tohle. 

Výzkumník: A to je jedinej způsob, jak hledat tu práci? 

Respondent 5: No není. Ono můžu jít na brigády v létě. Takže brigáda někde. Taky 

se dá najít práce. Inzeráty jsou možný. Internet dnes. Inzeráty potom ještě, co dál 

známý zaměstná jako známý, co znám lidi. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: Přes kamarády. 

Výzkumník: A co znamená teda hledat si bydlení? 

Respondent 5: Hledat bydlení no tak. Tak znamená podle ceny, abych utáhl já 

hlavně. To je první důležitá věc. Abych hlavně ušetřil ještě na energii. To je důležitý. 

No a ještě hlavně tam, kde se mi bude líbit. Jelikož kdybych bydlel někde 

s prominutím. Já to nechci říct rasisticky. Ale jako v cikánský osadě, kde se tam 

prostě neuměji chovat, jelikož já to znám tydle osady, nechci jako je urážet, nejsem 

rasista. Ale znám to, to si stěžuje plno lidí. Tak to asi jako by se mi moc nelíbilo, 

kdyby mi furt mizelo kolo nebo takhle. Jako neříkám, že jsou zloději, nechci říct, ale 

to jako nechci říct, že nejsem rasista, ale prostě že vím, jak to chodí v takovýhle 

částech měst. Že tam chodí plno feťáků a tak. 

Výzkumník: Takže, kde by si rád bydlel? 

Respondent 5: No někde prostě kde mám jistotu, že se mi nic nemůže nebo může se 

mi stát kdekoliv ale. 

Výzkumník: Taková klidná zóna. 

Respondent 5: No. 

Výzkumník: A teda s kým by si bydlel? S tátou? 

Respondent 5: Prvně s tátou a potom bych viděl, co a jak dál. 

Výzkumník: A co všechno to obnáší, když tedy chce ten člověk bydlet sám? 
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Respondent 5: No tak abych tam no tak pro mě, abych si platil samozřejmě 

pravidelně nájem, pravidelně energii, abych prostě jako se měl, kde vykoupat, najíst. 

Abych se podíval, když tak na televizi. Dobře to není tak důležitý. Ale vykoupat, 

najíst a abych měl teplo. Abych si dokázal zaplatit teplo a abych si dokázal zaplatit, 

že tam jsem ubytovanej. 

Výzkumník: Jasně. 

Respondent 5: No a potom pořádek, abych jako neměl někde špinavý nádobí nebo to, 

abych měl všechno uklizený čistý, abych měl prádlo však do práce. 

Výzkumník: A máš představu, kolik jako to všechno stojí? 

Respondent 5: No. Nejlevnější byt je čtyřitisíce zhruba. Ten malinkej byt. Nebo tři tři 

čtyři tisíce. Ale jenom nájem. No možná i já nevim i s energií ale to jak kde. Dobře 

dejme tomu těch šest tisíc nájem plus energie. No celkově do těch deseti tisíc asi plus 

jídlo plus ještě já nevim přesně co jsem říkal. Energie jídlo potom  nájem co ještě je 

tam důležitý. Abych měl se do čeho oblíct. To taky musím počítat. Takže se zbytečně 

nebudu někde támhle za dvatisíce boty ale koupím si třeba levnější. Abych prostě 

ušetřil ale abych zároveň prostě na to měl 

Výzkumník: A dobře. Teď se bavíme o tom že by si jednou bydlel sám. A bojíš se 

něčeho v tý budoucnosti že by se mohlo stát 

Respondent 5: No bojím hodně věcí no 

Výzkumník: A čeho 

Respondent 5: No že kdybych třeba jako měl problémy já nevim v zaměstnání ani 

problémy ne to jako bych sem se snažil. Zda vůbec najdu byt zda vůbec najdu práci 

to jsou dva problémy velký dneska. Bohužel toho se bojím nejvíc. Právě proto sem si 

napsal ze začátku roku tu práci a to všechno. Čím dřív tím líp. No ještě potom. 

Potom ještě bojím se hlavně abych zvládal všechno na úřadech ty papíry. Protože 

toho se bojím hodně abych jako nepopletl nějaku smlouvu s nějakou jinou. Aby se 

mi to nezapletlo. Tak právě proto chci mít na to přihrádky ale i tak to nemusí pomoct 

a můžu zaplatit něco blbě. A člověk je z tohodle celkem zmatenej a bojí se toho 

hodně že se splete a potom až se to splete tak to už jde těžce vrátit. Když se něco 

podepíše blbě. Tak právě proto občas si když jsou jako třeba bezplatný právnický 

poradny tak si tam někdy zajít když něčemu nerozumím. To jako jde taky to je 

dneska možnost taky 

Výzkumník: A to je jako to místo kde bys hledal tu pomoc 

Respondent 5: Buď anebo taky přímo se radši zeptat na tom úřadě radši třikrát se 

zeptat než třeba nevědět vůbec nic 

Výzkumník: A kdyby se už dělo něco špatnýho jakoby třeba já nevim ztratil si práci 

neměl si na nájem nebo něco se dělo 

Respondent 5: No tak toho se taky hodně bojím ale 

Výzkumník: A potřeboval si od někoho pomoc. Na koho by ses obrátil 

Respondent 5: No 
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Výzkumník: Třeba s radou nějakou kdo by ti poradil 

Respondent 5: Určitě bych se neobracel na banku s půjčkama to vůbec. Jelikož to 

vím jak chodí. Žádný půjčky rozhodně spíš asi od kamarádů kterýmu nevadí když 

mám zrovna problémy že prostě mu to můžu vrátit třeba dýl za rok klidně 

Výzkumník: A kdby si potřeboval nějakou radu 

Respondent 5: No radu. Za kamarádem anebo i klidně sem do domova bych se mohl 

obrátit na strejdu na ředitele. Klidně 

Výzkumník: A máš pocit že by to šlo 

Respondent 5: No já myslím že jo. Jelikož ono to oni my tady sami nabízeli kdybych 

potřeboval v životě pomoc. Že jsme měli taky diskuzi že vim že by mi pomohli 

kdyby se něco pokazilo 

Výzkumník: A seš za to rád že máš tu možnost 

Respondent 5: Sem no. Jelikož nemá někdo takovouhle možnost a kdyby něco 

pokazil tak nevím co bych dělal 

Výzkumník: Tak to je fajn mít jakoby tu jistotu že sem 

Respondent 5: Buď kamarád nebo strejda když už při nejhorším. Nebo jsou na to 

jako poradny právnický. Potom i na sociálku se chodí můžu dojít 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 5: Skrz poradu. Jako je plno úřadu kde poradí. To budeme asi ještě 

probírat v občance ve třeťáku tuším jako tyhle ty věci. To my probíráme jakože taky 

k závěrečkám abysme si dokázali poradit. To máme taky v osnovách školy. Takže 

myslím že i škola mi pomůže s tím jak co se naučit a jak. Jelikož mi máme jako 

ekonomiku a občanku a to budeme mít k závěrečkám právě jak se o sebe postarat a 

tak. Takže to máme dobrý naštěstí tydle ty předměty 

Výzkumník: A jak se díváš na to na ty lidi který pomáhají tady těm dětským 

domovům. Pomáhal bys tady třeba v budoucnu ty sám 

Respondent 5: No podle toho jak já sám na tom budu. Upřímně. Jelikož když na tom 

budu špatně nebudu mít zrovna moc velký peníze tak budu mít co dělat abych se 

postaral sám o sebe. Ale třeba bych taky jako mohl jelikož. Jelikož neříkám jako že 

domov je dobrej i špatnej on je tak akorát jako všude jinde jako v normálních 

rodinách. Ale pomohl bych jelikož třeba oni si to i zaslouží  já myslím ty děcka. Na 

druhou stranu ale taky jsou to parchanti s prominutím někteří. Ale na jednu stranu 

některý si fakt prožili peklo doma. Třeba nebudu jmenovat jo řeknu anonymně že 

prostě jako třeba znám tady holku která prostě jako byla s prominutím ve špíně 

mlácená no a ta by si to třeba ty peníze zasloužila na nějaký lepší tričko. Třeba když 

už přispěju tak  už mám třeba pro každou korunu a když tak přispěje třeba deset tisíc 

lidí  tak je najednou z toho pro každou tisícovka a to už je třeba na oblečení  na jídlo  

Výzkumník: Dobře 

Respondent 5: Nějak tak jsem to spočítal. Nevím jestli jsem to spočítal dobře 
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Výzkumník: Jasný. Tak jo. To je všechno 
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Respondent 6 

 

Výzkumník: Trošičku intimnější. Já se přiznám že sem zapomněla vaše jméno. Jak 

vám mohu říkat 

Respondent 6: Andrea 

Výzkumník: Andrea. A budu vykat protože už už jste téměř dospělej člověk. Tak 

budu vykat jestli dovolíte 

Respondent 6: Jo 

Výzkumník: Jo. Tak Andreo prosím vás když jsme povídali o tom že lidé nějak 

fungují že si představují nějak dospělost tak samozřejmě i dospělý lidi i nedospělý 

lidi mají nějaký zájmy. Co vás baví 

Respondent 6: Tak já jsem dřív měla zumbu a takhle 

Výzkumník: No úžasný 

Respondent 6: Ale teďka mě to už moc přestalo bavit. I ten volejbal jsem jakože 

aktivně hrála. Tak ale teďka už mě to přestalo bavit a těďka bych asi chtěla furt jako 

s těma dortama něco 

Výzkumník: Baví vás to co se vztahuje k tomu co budete 

Respondent 6: Ano 

Výzkumník: A třeba máte pocit že že není nad to nic lepšího nebo myslíte že možná 

že se vykytne ve vašem životě něco co vás bude bavit 

Respondent 6: No možná se vyskytne. Třeba něco. Něco určitě se může vyskytnout 

jakože nevím nemám zatím nic v plánu co bych dělala něco jinýho. Než to co teda že 

já vlastně 

Výzkumník: A jsou nějaký akce na který třeba chodíte. Já nevím dovedu si představit 

třeba koncert nebo divadlo a tady je spousta kulturních věcí 

Respondent 6: To ne 

Výzkumník: Ne. To vás nebaví 

Respondent 6: To ne no 

Výzkumník: A je něco na co třeba ráda jdete. Skutečně ráda a s chutí 

Respondent 6: Tak asi nic 

Výzkumník: Vůbec. A co vůbec nejradši děláte když takhle přijdete ze školy a máte 

volný čas tak co nejradši 

Respondent 6: Tak jdu za kamarádkou tady vlastně povídáme si spolu a 

Výzkumník: Jste ráda s ní 

Respondent 6: No sem no 
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Výzkumník: Tak a teďka. My jsme trošičku když jsme se sem dojeli domluvit jestli 

můžeme dělat ten výzkum tak jsme od pana ředitele slyšeli že vlastně vy tady máte 

jakoby kapesné. Můžu se zeptat kolik to je 

Respondent 6: Tři stovky. Od patnácti let tři stovky a to patnácti je to dvěstědeset 

korun 

Výzkumník: A co si za to můžete koupit za to kapesné 

Respondent 6: Tak může se za to koupit cokoliv. Já si za to vlastně kupuju cigarety 

Výzkumník: Jo 

Respondent 6: Někdy i něco sladkýho. Dobrýho jakože na chuť a tak 

Výzkumník: Jo. No a teď teď když když vlastně dostanete to kapesný a člověk by 

třeba si chtěl koupit něco něco pěknýho na sebe. Máte třeba krásný triko 

Respondent 6: Děkuju. No tak si budu šetřit. Budu si to vlastně schovávat u tet. Furt 

tam v té kanceláři že budu vědět že prostě na to nešáhnu. A kdybych to měla mít u 

sebe tak vím že to prostě vemu jdu to utratit třeba za ty cigarety 

Výzkumník: Jo jasně jasně. A to znamená že oni nějak ty cigarety limitují na týden 

nebo na den nebo já 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Neumím si to představit 

Respondent 6: Tak na tři čtyři dny ty cigarety 

Výzkumník: Aha. Jednu krabičku 

Respondent 6: No 

Výzkumník: To je docela těžký 

Respondent 6: No 

Výzkumník: To je docela těžký. Já sama kouřím tak si to umím představit. Takže je 

to docela těžký. Teda v tom případě. Už se vám podařilo něco ušetřit 

Respondent 6: Podařilo. To bylo na dárky k vánocům mámě a takhle rodině. Že se 

mě podařilo ušetřit nějak těch šest 

Výzkumník: Šest set. Jestli dobře rozumím 

Respondent 6: Jo. Jo šest set 

Výzkumník: A když když teda přijdete z toho učení a vy jste tady mluvilo o 

vycházkách. Jak to je 

Respondent 6: Vycházky máme vlastně 

Výzkumník: Jak to chodí 

Respondent 6: Přijdeme ze školy. Pokud máme nějakou úlohu nebo takhle si musíme 

udělat. Pak vlastně čekáme jenom na oběd. Jdeme na oběd. Po obědě můžeme mít do 

čtyř ven nebo některá teta pouští jenom na dvě hodiny ven. Pak přijdem můžem se 
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zeptat a jít zase ven. Po svačině. Vlastně ve čtyři máme svačinu. A po svačině 

můžeme jít do čtvrt na sedum to máme večeři. A po večeři vlastně ty co už chodeji 

na učňák můžou jít do půl devátý dvakrát a do půl jedenáctý. To je jenom o 

víkendech 

Výzkumník: Tak to je ale krásný 

Respondent 6: To je 

Výzkumník: Já jsem si to předtavovala daleko hůř se přiznám. Já jsem si 

představovala že volná vycházka je jednou za týden a to ještě tak do té večeře. Tak to 

možná jsem někde v časech úplně dávno minulých. Naštestí tedy. Naštěstí. Tak a teď 

teď co myslíte vy jste říkala že byste ráda byla s maminkou. Jezdíte domů 

Respondent 6: Jezdím domů často. Teďkam jsem tam vlastně nebyla protože ta škola 

a todle. Jezdívám tam třeba na víkendy. A teďkam tam pojedu vlastně až přijedu 

k moři tak dvanáctýho jedu domů za mámou 

Výzkumník: Jak jste tu dlouho 

Respondent 6: Budu začínat pátej rok 

Výzkumník: To je docela těžký 

Respondent 6: To jo 

Výzkumník: A kolik vám je let 

Respondent 6: Mě bude sedumnáct. Třináctýho sedmý 

Výzkumník: To je docela docela těžká doba 

Respondent 6: To jo no 

Výzkumník: Tohle to. Páni no. Co myslíte jak vás vaši vychovali 

Respondent 6: Ze začátku jakoby dobře. Akorát jsem se zkazila těma lidma co tam 

byli jakože třeba ze školy a takhle. A pak vlastně jsem přišla sem a tady jsem se 

změnila že jo. Protože jsem věděla že když budu taková jaká jsem třeba byla doma 

taková ta drzá. Prostě že jsem měla mít všechno že jsem chtěla prostě všechno todle 

takže jsem to tady nedostala. Takže jsem se radši polepšila abych nešla do někam do 

nějakýho jinýho děcáku. Já tady jsem ráda 

Výzkumník: Tady se vám líbí. Jo. Jste tu ráda 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Ono to bylo znát i z toho prvního z té první části rozhovoru že. Tady 

nejste nespokojená. Tak no což je fajn teda. Co myslíte za co vás tady a potom teda 

mamka taky i samozřejmě chválí a za co trestá 

Respondent 6: Za co mě máma trestá tady. Tady za to že třeba se s někym vlastně 

poperu 

Výzkumník: To taky jde 

Respondent 6: Jo  



309 

Výzkumník: To taky jde. To bych vás nikdy neodhadla při vaší výšce 

Respondent 6: No to asi každej. Tak takhle. Nebo když třeba máma mě zatím za nic 

teďka protože tam nejsem tak nemá vlastně za co. A tady na děcáku to vlastně záleží 

jak na tom jak jak na tom sem vlastně prostě psychicky nebo prostě jak mě co vytočí 

nebo to 

Výzkumník: Jak jste v pohodě 

Respondent 6: No. Přesně tak 

Výzkumník: Heleďte a co je častější to trestání nebo to odměňování 

Respondent 6: Spíš to odměňování 

Výzkumník: Jo. Jo. A za co odměňujou 

Respondent 6: No tak za dobrý chování hlavně. Že jsme vlastně všichni v pohodě 

s těma ostatníma tady na děcáku. Třeba když tady jsou rozbroje tak je to strašně 

divný takový. Nevim. Že se máme taky jako já třeba tady beru lidi jako normálně 

jako že skoro sourozence skoro vlastně. Že bysme se k sobě měli vlastně všichni 

chovat úplně stejně jako hodně nebo to ale 

Výzkumník: Je to těžký 

Respondent 6: No bylo pro mě to ze začátku bylo strašně těžký tady to zvládnout. 

Hlavně tady v tom děcáku 

Výzkumník: A teďka teďka za co vás mamka chválí třeba 

Respondent 6: Za školu hlavně že vůbec že tam vůbec chodím 

Výzkumník: Mamka měla jakou představu že o vaší škole 

Respondent 6: To vůbec nevím. To já jak jsem tady od těch dvanácti. Začínala jsem 

ve dvanácti dvanácti to mi bylo už vůbec nevím 

Výzkumník: Jo. Už je to dávno 

Respondent 6: No. Je to dávno 

Výzkumník: Už je to dlouho. Tak a teď a teď co myslíte jak to je u vás doma jak to 

tam chodí 

Respondent 6: No tak asi to tam nechodí tak stejně protože tam je míň děcek. Vlastně 

když jsem tam byla já tak tam bylo ještě když byly holky mladší tak nás tam bylo 

osm 

Výzkumník: Osum dětí. To je skoro jak tady 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Osum dětí. Páni. A to bylo všechno mladší sourozenci nebo jak to bylo 

Respondent 6: No straší vlastně byly. Čtyři starší a jinak ty dva ty dva jsou mladší ty 

tři jsou mladší 

Výzkumník: A někdo z vás z vašich sourozenců je tady s vámi 
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Respondent 6: Byl tady můj brácha Roman. Tady byl se mnou ale toho si vzali jako 

domů. Mě mě chtěli taky akorát já sem nechtěla kvůli škole že bych že bych si jí tam 

nedodělala. Že tady v děcáku jsem vlastně kvůli škole a kvůli chování 

Výzkumník: Jasně. A vy bydlíte kde 

Respondent 6: V Prostějově 

Výzkumník: No jo no tak tam asi na cukrovinky asi to by nebylo hned tak blízko 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Právě a byla by to škoda. A Moravané rádi mlsaj 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Takže to se hodí docela 

Respondent 6: To jo 

Výzkumník: Tak to je fajn. Tak a teďka teďka. Zkuste mě vyprávět prosim vás o 

svým životě. Jak to bylo vlastně od začátku. Zkuste mě 

Respondent 6: Jejda 

Výzkumník: To povyprávět  

Respondent 6: To je těžký 

Výzkumník: Je to těžký. Já vím ale zkusme aspoň trochu jak to bylo 

Respondent 6: Tak já nevim vůbec čím mám začít jakoby 

Výzkumník: Takže jste se třeba někde narodila 

Respondent 6: Narodila jsem se v Brně. Tam jsme tam nevim jak dlouho jsme 

bydleli. Vlastně pak jsme no spíš jsme bydleli u babičky u mamčinej mámy 

Výzkumník: Pamatujete si na něco z té doby když jste tam bydleli u babičky 

Respondent 6: Nepamatuju 

Výzkumník: Vůbec 

Respondent 6: Vůbec si nepamatuju. Pamatuju si až teďka vlastně od čtrnácti třinácti 

let 

Výzkumník: To už jste byla vlastně tady 

Respondent 6: No to už jsem tu byla 

Výzkumník: A kam jste začala chodit do školy 

Respondent 6: Začala jsem chodit do školy v Tištíně ve vesnici u Nezamyslic. To asi 

nevíte 

Výzkumník: Vůbec nevim kde je. Kde to je 

Respondent 6: To je u Prostějova 

Výzkumník: Aha. Aha. Aha 
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Respondent 6: Tam bydlí vlastně babička. Tam jsem vlastně začala chodit do školy 

asi. A pak jsem střídala strašně školy kvůli tomu že jsem tam nechodila. Vlastně 

v Prostějově v Brně zase v těch v tom Tištíně pak ještě tady to už je všechno 

Výzkumník: A kde to bylo  nejlíp 

Respondent 6: Kde to bylo nejlíp 

Výzkumník: Na základce 

Respondent 6: No na základce asi až já jsem tam vlastně skoro nebyla no 

Výzkumník: Nelíbilo se vám tam nebo co se dělo 

Respondent 6: To bylo kvůli těm lidem tam jako že samý cigáni a já jsem na ně 

vlastně nebyla zvyklá. No byla ale ne na takový jaký vlastně byly v tu chvíli tam 

Výzkumník: Co to pro vás znamená dneska. Vy to říkáte takovým zvláštním 

způsobem že že to budí dojem že máte obavy z těhle lidí 

Respondent 6: No z některých ano 

Výzkumník: Jo 

Respondent 6: Protože některý jsou fakt takový který dokážou všechno jako že vám 

udělat a vy to od nich ani nečekáte. Ale od těch který vím že to prostě neudělat fakt 

nikdy tak jako jsou v pohodě tady ti lidi 

Výzkumník: Kterejch je ví 

Respondent 6:  No myslím že těch těch který vlastně nic nedělaj 

Výzkumník: Já nevim. Neříkáte to příliš jistě 

Respondent 6: No já nevim 

Výzkumník: Nevite 

Respondent 6: Kolik je 

Výzkumník: Ne myslím jakou máte zkušenost. Ptám se na tu zkušenost neptám se 

jako obecně 

Respondent 6: Víc jich je určitě co co vlastně vám nic neudělaj jakože mě třeba. U 

mě je jich víc no 

Výzkumník: Jo. Tak to je fajn když má člověk tak jako lepší zkušenost. Dobře a 

teďka se najednou stalo vlastně že jste se ocitla nějak před tim rozhodnutím o tom 

dětským domově. Pamatujete si něco z tý doby 

Respondent 6: Jo. Já jsem prvně byla v help me. To jsem tam byla dva tři měsíce. 

Pak jsem byla zase na internátě. Tam jsem taky nešla jeden čas. Tak mě dali sem. A 

to si pamatuju za jakože mě máma vzbudila. Tam stáli policajti a sociálka a vlastně 

mě jakože odvedli do auta a jeli jsme vlastně prvně do Brna. Tam kde jsme bydleli 

v Brně tak mě odvezli do diagnosťáku. Tam jsem byla ani ne den. No půl dne no a 

jela jsem hnedka semka že jo. A byly jsme zrovna byly na hájovně jakože na chatě 
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tady v Bohuslatíně. Tak nevim já jsem byla taková nemluvila jsem skoro s nima tady 

s nima. Že jsem se prostě bála že něco vyvedu a nebude to dobře nebo 

Výzkumník: Měla jste strach co bude 

Respondent 6: Jo měla jsem strach 

Výzkumník: A když potom jste se jakoby zbavila trošičku těch obav a toho strachu. 

Vzpomenete si na nějaký třeba zážitky z tý doby kdy kdy už to nebylo tak tolik o tom 

strachu když už jste třečba s nima mluvila 

Respondent 6: Jo tak to byly to byly zážitky vždycky ale to asi si nevzpomenu 

Výzkumník: Nebyly pěkný 

Respondent 6: Byly pěkný. Akorát já nemám takovou paměť 

Výzkumník: Jo jo jo. A teď teď vlastně vy jste vyšla ze školy a podle čeho jste se 

rozhodovala jestli jestli tedy tenhle učební obor nebo 

Respondent 6: Podle vlastně toho na co jsem mohla ze zvláštní školy. Takže jsem se 

Výzkumník: Jo. Podle tý nabídky 

Respondent 6: No podle nabídky. Já jsem nechtěla na nějakej obor kterej bych fakt 

nezvládla. Takže jsem si vzala tajde ten na ty dva roky a zvládám to zatím v pohodě. 

Takže jsem ráda že vůbec jsem něco našla 

Výzkumník: Tak to je fajn. Zaplať pánbůh. Tak a teď když tak přemýšlíte o té 

budoucnosti jako máte pocit že by bylo že by bylo nějak nějak potřeba ještě něco dál 

udělat třeba až skončíte ten učební obor dvouletej tak co třeba potom 

Respondent 6: No tak  to si to budu ještě tady protože mě je teprve šestnáct a vyjdu 

v sedumnácti takže asi těch pět měsíců tady budu. Takže bych si tady chtěla udělat 

nějakou brigádu abych měla nějaký peníze vlastně když pojedu k té mámě abych jí 

zaplatila prvně ten pobyt co tam budu nebo takhle aby na tom aby nás netáhla vlastně 

jako jenom jako ona 

Výzkumník: Jo. Jo  

Respondent 6: Že bych chtěla to zaplatit nebo tak něco. No a pak vlastně až budu mít 

v Prostějově práci budu si vydělávat peníze najdu nějaký menší barák tak bych chtěla 

bydlet vlastně sama jakože od mámy nebo ne od mámy akorát být prostě samostatný 

už 

Výzkumník: Rozumím. Tak a teďka možná že se možná že se podíváme chviličku na 

něco jinýho zase. Jaký lidi se vám líběj 

Respondent 6: Jak jako jaký 

Výzkumník: No jakkoliv. Prostě jaký typ lidí se vám líbí. No předpokládám že mladí 

určitě 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Zřejmě tak. Tak víte co tak to zkusíme jinak. Jaký kluci se vám líbí. Tak 
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Respondent 6: Kluci tak 

Výzkumník: Jaký by měl být ideální partner co myslíte 

Respondent 6: No tak hezkej hodnej milej prostě aby měl dobrý srdce aby prostě 

Výzkumník: Helejte když řeknete hezkej tak každej z nás 

Respondent 6: No jako nemusí jako nemusí 

Výzkumník: Si může pod tím hezkej představí něco jinýho. Jak by mohl vypadat 

Respondent 6: No tak jako normálně jakože 

Výzkumník: No to znamená mladej nebo velkej 

Respondent 6: No tak větší. Trošku větší 

Výzkumník: Tak fajn. Ale to tak je. To si takhle představujeme ty svý partnery. 

Takže aby byl větší jaký ještě další znaky by mohl mít 

Respondent 6: Tak to 

Výzkumník: Svalnatý 

Respondent 6: No ani ne trošku 

Výzkumník: Štíhlý 

Respondent 6: No trošku štíhlý. No tak i svalnatej 

Výzkumník: Jo. Jo. Hodnej milej pracovitej 

Respondent 6: No. Hlavně tedy aby pracoval. Aby neseděl doma u televize a 

nepopíjel pivo 

Výzkumník: No tak fajn. Co by tak mohl dělat váš partner budoucí. Nebo co byste si 

přála aby dělal 

Respondent 6: Tak to já vůbec. Záleží na tom co vom bude vlastně chtít tak to bude 

dělat že jo. Já vůbec nevim co by mohl můj partner co by měl dělat 

Výzkumník: Já se ptám proto protože někdy někdy si slečny vybírají třeba partnery 

podle toho jednak jak vypadají samozřejmě a taky podle toho co dělaj. Třeba si 

řeknou  nikdy v životě nebudu chodit s policajtem. A už vůbec s ním nebudu žít. Jo 

takhle 

Respondent 6: Tak to by mi nevadilo jakože být s policajtem. Sice bych věděla že 

něco nemůžu nebo todle ale nevadilo by mi to 

Výzkumník: Nevadilo. Fajn a teďka máte nějakýho přítele. Teď 

Respondent 6: Ne 

Výzkumník: Ne. Teď ne. A chtěla byste 

Respondent 6: Ani ani ne 

Výzkumník: Ani ne 



314 

Respondent 6: Měla jsem přítele. Jedenáct měsíců jsme spolu byly a po té době už 

nechci. Vlastně to co jsem zažila tak to už ne 

Výzkumník: Už ne. Radši počkáte chvíly 

Respondent 6: Jo počkám dokud se někdo fakt dobrej nenajde takovej prostě 

Výzkumník: Bolelo to hodně jako uvnitř 

Respondent 6: Jo 

Výzkumník: Jo. No když člověk nemá přítele tak to vysvětluje to že jste říkala že 

vlastně přijdete a hodně komunikujete s tou kamarádkou 

Respondent 6: Jo 

Výzkumník: Tak to je trošičku ta náhrada za toho přítele. Jo to takhle funguje 

Respondent 6: S ní si řeknu všechno že 

Výzkumník: Jasně. Sjte říkala že byste se hnedka tak brzo nevdávala 

Respondent 6: Ne já ne 

Výzkumník: Ne. Teď to vypadá že to je největší obava ve vašem životě 

Respondent 6: Že bych se mohla třeba splíct nebo prostě si ho vzít a tedej se 

rozhodne že už mě nechce 

Výzkumník: A bože no. No to by byla hrozná variant 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Po týdnu. Tak to se ani nedivím teda. Chtěla byste mít někdy děti 

Respondent 6: Chtěla bych mít tři děti 

Výzkumník: Tři děcka. A jaký věk si tak představujete že by byl dobrej pro to 

vdávání anebo pro to mít děti 

Respondent 6: Pro vdávání tak tak nějak děti mít chcu mít v dvaceti pěti. První dítě 

jako bych chtěl mít ve dvaceti pěti. A to další až by přišlo  

Výzkumník: Tak by přišlo 

Respondent 6: A svatbu nějak ve dvaceti sedmi až budu mít ty děti 

Výzkumník: Aha jo takhle. Tak to je úplně jinak jako to je pravda pravda že dejme 

tomu když jsme byly my mladý tak to bylo obráceně. Že jsme se nejdřív museli 

vdávat a pak tedy byly ty děti 

Respondent 6: Jo že prvně vdávat děti no 

Výzkumník: A leckdy teda se vdávalo tak že honem honem protože to děcko se 

narodilo za velmi krátkou dobu po svatbě. Takže to byly takový ty nucený sňatky. 

Ale tak možná že je to v něčem lepší. Člověk nemusí nemusí jakoby chvátat na nic 

tak možná že to je 

Respondent 6: No já nepotřebuju já chcu mít hlavně všechno zařízený jakože barák 

peníze a všechno abych měla vlastně pro to dítě  kdybych měla abych měla pro to 
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dítě vlastně ty peníze co vlastně abych měla dát třeba kdybych nekojila mu dát co do 

pusy jako by nebyl to. Hlavně bych chtěla ty pro něj to zázemí jako aby měl kde být 

se mnou jako. Abychom nezůstali třeba někde nevim 

Výzkumník: Někde pod mostem 

Respondent 6: No 

Výzkumník: Tak třeba 

Respondent 6: Třeba 

Výzkumník: Třeba někde pod mostem. Co všechno to obnáší když člověk chce 

bydlet sám 

Respondent 6: No tak je to strašně takové takový starosti mít jako že o všechno že už 

se o to třeba nepostará moje máma ale budu se o všechno muset postarat já vlastně 

zaplatit  nájem kdy to bude našetřit si ty peníze abych vůbec něco měla 

Výzkumník: Kolik to tak je to nájemný 

Respondent 6: To vůbec nevím 

Výzkumník: Nemáte představu 

Respondent 6: Nemám 

Výzkumník: Ani eletrika nebo plyn kolik to tak obnáší. Netušíte zatím 

Respondent 6: Zatím ne zatím vůbec ne 

Výzkumník: Víte my jsme slyšeli tady že tady je vlastně taková část dětského 

domova kde kde takovej cvičnej byt. Je to tak 

Respondent 6: Jo je to. Garsonka tady 

Výzkumník: No no no 

Respondent 6: Je tady garsonka 

Výzkumník: A co člověk musí udělat aby se tam dostal nebo chtěla byste někdy to 

zkusit takhle ještě než člověk než odejde 

Respondent 6: Chtěla bych to zkusit. Abych vlastně byla připravená 

Výzkumník: Jo jo 

Respondent 6: Na to co bude vlastně v tom kde budu žít já vlastně 

Výzkumník: Právě to je docela složitá věc žít sám je docela složitý. Tak a teďka 

teďka když když vlastně člověk člověk tak jako přemýšlí o tý budoucnosti tak co vy 

byste vlastně v životě chtěla. Co je ten cíl. Představte si sebe za rok. Uděláme to 

takhle heleďte. Já vám dám takhle papír. Tadyhle je tužka. Zkuste tady dneska napsat 

dnešní datum. Dneska je osumnáctýho června dvatisíce třinát. Tak a tadyhle zkusíme 

napsat osumnáctýho června dvatisíce čtrnáct. Tak. Tak bezvadný. Teď si zkuste 

představit že se díváte na sebe do zrcadla ne dneska ale za ten rok 

Respondent 6: Jejda mane 
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Výzkumník: Co byste tam měla vidět tedy kromě sebe samozřejmě jak by to mělo 

být s vámi za ten rok 

Respondent 6: Určitě bych musela být ještě chytřejší 

Výzkumník: Chytřejší o co 

Respondent 6: Tak třeba v té škole a tak abych to prostě vůbec dala ty zkoušky 

Výzkumník: Bude to těžký 

Respondent 6: Bude. Pro mě jo 

Výzkumník: Jo bude to těžký. Tak napište škola  

Respondent 6: Tady 

Výzkumník: Kamkoliv škola kamkoliv. Tak škola. Co je tam nejtěžší v tý škole 

Respondent 6: Myslím že ta jako ta škola jakože 

Výzkumník: Já vím ale 

Respondent 6: Učení učení 

Výzkumník: Učit se 

Respondent 6: Pro mě učit se 

Výzkumník: Pravidelně. Tohle dělalo nějakou potíž 

Respondent 6: No u mě jo no 

Výzkumník: Učit se. Páni jo. A je tam nějakej předmět kterej extra teda je nějakej 

náročnej 

Respondent 6: Ani ne. Jsou všechny takový jakože dobrý akorát že na zvládnutí třeba 

ta technologie 

Výzkumník: Ta technologie těžká. Tomu ráda věřím. Protože u cukrovinek to teda to 

teda. To je pravda 

Respondent 6: Mohla bych se zeptat kolik je hodin prosim 

Výzkumník: Samozřejmě. Pět 

Respondent 6: Jé děkuju 

Výzkumník: Takže za chvilečku s tím budeme hotový. Tohle je vlastně poslední část. 

Tak a teďka zkuste mě říct co by ještě vlastně když tadyhle je ten cíl za rok jo co 

tady vlastně všechno bude během toho roku 

Respondent 6: Tak tady bude vlastně během toho roku 

Výzkumník: Je něco co třeba byste chtěla dosáhnout teď o prázdninách 

Respondent 6: No teď o prázdninách ani ne. Akorát až v tom dalším v tom dalším 

roku až budu vlastně končit práci teda školu tak tu práci bych si nějak  

Výzkumník: No dobře. Udělejme to tak že tadyhle někde uprostřed budou vánoce asi  
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Respondent 6: Jo 

Výzkumník: Abychom to trošku trošku rozvrhly 

Respondent 6: Můžu to tam napsat 

Výzkumník: Samozřejmě. Vánoce tak abychom věděli kde co bude a  teďka zkuste 

tam nějak na tu na tu osu dejme tomu že tadyhle  by byly ty vánoce tak tadyhle 

někde by byl den za rok jo. Kde tak budou ty zkoušky 

Respondent 6: Zkoušky. Ty by byly až někde tady. Myslím 

Výzkumník: Zkoušky fajn. Tak a teďka co to bude chtít kromě toho učit se co to 

bude chtít co člověk musí jakoby zvládnout postupně během tý doby aby k tomuhle 

tomu vlastně došel 

Respondent 6: No hlavně abych třeba nepropadla nebo se naučit ješt ty jiný předměty 

jako já nevim 

Výzkumník: Vy máte strach z toho abyste nepropadla 

Respondent 6: No mám strach abych nepropadla no. Abych se třeba nezhoršila přes 

ty prázdniny 

Výzkumník: Abyste nezapomněla třeba. A je nějaký důvod se obávat týhle věci 

Respondent 6: Tak třeba můžu se seknout a říct si prostě teď to dělat nebudu 

Výzkumník: Aha 

Respondent 6: Teď prostě  

Výzkumník: Jo jo jo. Bojíte se jak za sebe 

Respondent 6: Jo sebe 

Výzkumník: Já jsem myslela že to není třeba něco co je vně vás. Ne za sebe 

Respondent 6: Ne to je u mě vlastně 

Výzkumník: Stává se to 

Respondent 6: Stává 

Výzkumník: Jo 

Respondent 6: U mě už se to 

Výzkumník: No tak já si pamatuju taky na sebe že jsem taky občas jakože ne. Pak 

mě to mrzelo samozřejmě 

Respondent 6: Jo 

Výzkumník: Pak mě to hodně mrzelo a přineslo mě to spoustu nepříjemností. Tak a 

teďka teďka když to máme takhle udělaný a tadyhle někde jsou ty zkoušky tak vy 

jste říkala že vám zbyde nějakých pět měsíců 

Respondent 6: Pět měsíců no 

Výzkumník: Do toho než byste potom mohla odejít 
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Respondent 6: Tak to budu schánět brigády hlavně abych měla 

Výzkumník: A teď jste byla někde na brigádě 

Respondent 6: Teď jsem. Já chodívám k tetě k tetě Hance co mě má na starosti 

chodívám na brigádu do tiskárny 

Výzkumník: No tak to je úžasný 

Respondent 6: Takže už jako že jsem měla brigádu a teďka bych šla tady do cukrárny 

u Matěje tady 

Výzkumník: Tak to je bezvadný. Kolik to tak si člověk vydělá. Já nevim já nemám 

představu 

Respondent 6: No tak záleží jak dlouho tam jsem třeba když tam tři hoďky tak ty dvě 

stovky nějak 

Výzkumník: Tak to je úžasný. A kolik tak za prázdniny si tak člověk může 

Respondent 6: Za prázdniny tak dva dva tisíce 

Výzkumník: Já nevim. Já nemám 

Respondent 6: Možná víc 

Výzkumník: Opravdu nemám představu. Protože si pamatuju kdysy když jsem 

chodívala na brigádu to už je spousta let. Takže třeba za celý dva měsíce jsem měla 

devětset. Ale to už je strašně dávno. Tak proto se ptám na to jak to teďka chodí. 

Protože vůbec netuším zakolik vůbec jsou schopný ty lidi zaplatit brigádníky. A 

teďka teďka u toho Matěje když půjdete do té cukrárny máte představu jak to tam je 

Respondent 6: Nemám představu 

Výzkumník: Tam jste ještě nebyla 

Respondent 6: Tam jsem ještě nebyla. Takže vůbec nevím 

………………………………………………. 

Rozloučení 
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Respondent 7 

 

Výzkumník: Některý ty věci budeme opakovat. Nebo upřesňovat to co jsme si říkali 

jakoby ve předu. No ale první věc no jako my jsme si tam vykali. Nemohli bychom 

si tykat 

Respondent 7: Jo 

Výzkumník: Jo. Blanka 

Respondent 7: Petra. Ahoj 

Výzkumník: Tak jo. Tak první záludná otázka. Mohla bys mi vyprávět o svým životě 

Respondent 7: Jako už od dětství. No co si budu pamatovat tak možná 

Výzkumník: Tak povídej 

Respondent 7: Tak sem sem nastoupila už od tří let. A docela jsem si tady zvykla a 

Výzkumník: Teď je ti teda kolik 

Respondent 7: Teď mi je sedumnáct 

Výzkumník: Dobře 

Respondent 7: Kamarády tady mám. Jako mě to tady baví 

Výzkumník: A říkala jsi jakože si sem se dostala ve třech letech. Byla si předtím 

ještě jakoby jinde nebo 

Respondent 7: U rodičů 

Výzkumník: Jo. Že by si byla třeba v jiným dětským domově 

Respondent 7: Ne to ne. Od tří let to už jako od dvouch to bych byla 

v tom kojeneckým ústavu 

Výzkumník: Tak 

Respondent 7: To by mě nedali do děcáku 

Výzkumník: Dobře. A pamatuještě si něco ze začátku když si sem přišla. Nebo co 

prvního si pamatuješ  

Respondent 7: No jen asi ne. Vím že jsem se asi neměla dobře v tý rodině když mě 

sem dala sociálka. Asi to tam bylo špatný. Nějak to tam asi rodiče nezvládali. Takže 

sem musela 

Výzkumník: Dobře a pamatuješ si tady jako jak to bylo jakoby když si sem. Co 

prvního si jakoby pamatuješ tady 

Respondent 7: No že jsem se trošku asi bála jako v tom jiným prostředí že jsem byla 

jakože to nebyla jsem zvyklá. Moc jsem nemluvila česky to vim 

Výzkumník: A jak si mluvila 

Respondent 7: Nějaký slova jsem říkala rómsky. Takovym tom našem jazyce a to. 

Takže jsem jako břečela. Vim že jsem plakala a to 
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Výzkumník: A rozuměla si těm ostatním. Říkáš že si mluvila jako 

Respondent 7: Něco jo jako ale málo jako že sem mluvila. Spíš jako že jsem 

nemluvila 

Výzkumník: A jak to bylo se školou 

Respondent 7: To už jo. To už jsem mluvila 

Výzkumník: A kam si chodila do školy 

Respondent 7: Sem na základku sem chodila do pátý třídy a od pátý jsem šla do 

Chotěboře na praktickou školu do Chotěboře 

Výzkumník: A spokojenost 

Respondent 7: Ale jo docela jo 

Výzkumník: Vybrala sis jí sama školu 

Respondent 7: A já jsem si jí vybrala protože já nevim jestli bych to zvládla ve škole 

ve Vilémově dřív se chodilo 

Výzkumník: Takže spíš podle odhadu svých schopností 

Respondent 7: No 

Výzkumník: Ne podle toho třeba co si chtěla dělat. Že bys měla už jasnou představu 

chci být kuchařka 

Respondent 7: No já jsem dřív dřív chtěla být cukrářka ale nakonec jsem se rozhodla 

být kuchařkou 

Výzkumník: A chtěla bys to někdy v budoucnu třeba změnit ještě doučit se to 

Respondent 7: No přemýšlela jsem že si udělám nějakou tu možná  nástavbu potom 

až se vyučím 

Výzkumník: Dobře tak. Jaký máš koníčky 

Respondent 7: Já. Tak já ráda tancuju. Dřív jsem dělala sport. Jako že jsem jezdila 

odsaď na atletiku na různý tyhle ty ty srazy dětských domovů. Kde prostě jsme to. 

V tom jsem byla vždycky dobrá. Jenže už jsem starší pomalu jako že už jsem starší. 

Tak jako že už tam nemůžu chodit protože to je tam můžou ty ročníky 

devadesátšestky a tak. Sem zestárla no 

Výzkumník: A co jinak ráda děláš 

Respondent 7: Já. Tak ráda sem s kamarády hlavně a to. Tancuju poslouchám hudbu 

a míčové hry a tak tyhle ty 

Výzkumník: My jsme to už předtím jakoby nakousli. Jakoby chodíš na nějaký jakoby 

společenský akce. To znamená třeba koncerty. Říkala jsi že na diskotéce jsi ještě 

nebyla  

Respondent 7: Ne to jsem nebyla tydle ty. Ale byla jsem to s bráchou. Ten měl totiž 

já nevim co to bylo měl v devátý třídě a měl nějakej absolventskej ples nebo něco 

takovýho. Konec jako devátý. No tak jsem tam s ním byla 
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Výzkumník: A dobrý 

Respondent 7: Jo 

Výzkumník: Jak dlouho to je 

Respondent 7: To už bude tak čtyři měsíce 

Výzkumník: Takže letos 

Respondent 7: Hm 

Výzkumník: Tak fajn. Tak to je fajn. No a jak teda jak teda trávíš volnej čas 

Respondent 7: Volnej čas. Chodím do školy. To je samozřejmý. Přijdu no někdy se 

učim občas si něco to. Jinak musím tady pořád uklízet. Jako svoje povinnosti si dělat 

a pak třeba když mám čas tak sem venku s kamarády a to 

Výzkumník: A když už jsem u toho jak ty říkáš že. Teď si mě řekla takovej ten 

harmonogram toho dne. Jak to asi takhle. Můžeš si to jakoby ovlivňovat sama když 

přijdeš ze školy co budeš dělat 

Respondent 7: No tak asi jo 

Výzkumník: Co to může narušit 

Respondent 7: Já nevim 

Výzkumník: Že by sis nemohla dělat to co by si chtěla třeba 

Respondent 7: No tak já si dělám to co chci. Někdy. Ale ne já spíš to když si udělám 

svoje povinnosti a to 

Výzkumník: A pak je teda naprosto 

Respondent 7: Hm 

Výzkumník: Dobře. Tak. My jsme se bavili i o tom že máte nějaký kapesný. Můžeš 

si třeba kupovat věci který se ti líbí 

Respondent 7: Ale jo můžu. Pokud tam mám tak jo 

Výzkumník: A kupuješ si něco 

Respondent 7: Málokdy 

Výzkumník: Tak ty jsi říkala něco o bratrovi. Máš jako jednoho sourozence 

Respondent 7: Ne mám jich víc. Brácha ten tomu je šestnáct. A když já sem šla sem 

do děcáku já jsem ani neviděla šestnáct let. On  najednou to si mě nějak to na mě jak 

se se mnou spojil že on o tom taky nevěděl. Tak si našel nějakýho terapeuta nebo co 

a to bylo v rodnym listě napsaný že jako že jsem jeho sestra a pak ještě brácha 

Roman ten je starší. Ten už má dítě a to bydlí v Brdech. Pak ségra Róza a Robin 

Výzkumník: Takže je vás hodně co 

Respondent 7: Ještě Petr ale ten bydlí u babičky 

Výzkumník: Tak proto si chtěla jako hodně dětí když říkáš že si chtěla aspoň tři děti 
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Respondent 7: Ne tak aby se ty děti nenudili. Abych si s nima třeba hrát pořád já 

Výzkumník: Jo takhle. Tak jo. A jezdíš domů nebo jak ty to máš 

Respondent 7: Ne já já se s matkou moc to nebavim 

Výzkumník: Nebo za příbuznejma někam 

Respondent 7: Ne. Já potom. Já jsem u nich byla naposledy bylo to myslím že o 

vánocích a to jsem si tam přinesla nějaký peníze abych jako koupila dárky jako jim 

takhle. No až nakonec matka jako po mě to chtěla že chtěla to nakoupit prej něco 

malýmu takhle. Tak jsem jí řekla že jako z toho něco dám a tak až nakonec přinesla 

cigarety a chlast. Takže tak 

Výzkumník: A to tě zklamalo 

Respondent 7: A od tý doby. No. Takže od být doby tam jakože nejezdím. Protože 

jsem zjistila že mě chtějí jenom za prachy. Nějak naposled jsem jí viděla před pěti 

lety. No asi pět roků už to je. No a nakonec jsem jí viděla teď před měsícem. Se 

najednou objevila. A jakože. Ona se mnou chvilku mluvila a takhle. Nakonec potom 

odešla. Ale zjistila jsem to že že ona ví že taťka zemřel a že beru nějaký to sirotčí 

sirotčí důchod. Že Roman když odsaď odešel. On byl na útěku dřív. Jemu je teď 

dvacet jedna. Když tady byl ještě v sedumnácti on se učil na řezníka taky v Čáslavi 

tam kde se učím já. On jako byl šikovnej. On se chytl nějaký party tak prostě odešel. 

A pak v osumnácti si sem přišel pro peníze až. Tak sem s ním šla i matka. Ta jenom 

pro peníze a nic nezeptala tady jak se vůbec mám a takhle. Takže je mi jasný že to že 

prostě až budu chtít odejít že určitě za mnou přijde až bude chtíl ode mě peníze. Nic 

jinýho ne 

Výzkumník: To je docela těžký ten tvůj život. A bojíš se třeba teď mi říkáš říkala si 

že taťka umřel 

Respondent 7: No 

Výzkumník: Což je asi hodně těžký 

Respondent 7: Ale to už je taky doba 

Výzkumník: A mamka jako s tou máš takovýhle vztah a teď jako bojíš se tím víc 

jako budoucnosti když jakoby nemáš se třeba obrátit na toho taťku na mamku 

Respondent 7: A tak se spíš bojím že nevim že mi nedá prostě pokoj a takhle. Ale 

možná bych jí něco dala ale prostě až budu mít všechno  zařízený nějakej ten barát a 

tak. Jo ona mi přišla jenom říct že je prej nemocná a takovýhle 

Výzkumník: Dáváš si pozor už 

Respondent 7: Dávám 

Výzkumník: To asi je pochopitelný. Po těch tvých zkušenostech. Taky bych byla 

jako obezřetná. A když už jsem u toho jakoby když se vrátim ještě k tomu 

kapesnýmu. Co za to si kupuješ 
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Respondent 7: No tak někdy cigarety. I když zkouším přestat jako už jako nekouřím 

tolik jak jsem dřív kouřila. Od dvanácti jsem kouřila. No a dřív to bylo třeba krabička 

za den. Teďka si za den dám třeba tři to stačí 

Výzkumník: To už je tady finančně nákladný docela. To ti z toho kapesnýho asi moc 

nezbude 

Respondent 7: To ne. Ale někdy třeba třičko nebo takový něco na sebe to jo. Nebo 

nějaký třeba sem si kupovala ty hlavně do školy pomůcky a tak. Ale teď si šetřim 

Výzkumník: A na co si šetříš 

Respondent 7: No na nějaký no cíga ne to už si kupovat nebudu. To už si skoro 

nekupuju ale chci si koupit jedny boty. Musim si na ně ušetřit 

Výzkumník: Ty se ti líběj a ty chceš 

Respondent 7: Hm 

Výzkumník: A myslíš si že tě tady třeba dobře vychovávaj 

Respondent 7: Ale jo. Jsem zvyklá takže nedá se stěžovat jako. Aspoň jakože do 

života to jako. Že chtěji po nás to nejlepší si myslim a takhle 

Výzkumník: A myslíš že by to v rodině bylo jiný. Kdybys byla ty teď třeba 

s mamkou 

Respondent 7: Hm. Tak to myslím že jo 

Výzkumník: A bylo by to lepší nebo horší 

Respondent 7: To myslím že bych nechodila do školy a takhle 

Výzkumník: A to by bylo jako lepší nebo horší 

Respondent 7: To by bylo horší. Určitě by to bylo horší kdybych byla v tý rodině 

Výzkumník: Dobře a ztratila si něco tím že seš jako tady. Myslíš že seš o něco 

ochuzená 

Respondent 7: Ne. Právěže když jsem tady tak jako. Že sem víc to jak to mám říct 

Výzkumník: Co myslíš víc 

Respondent 7: No že sem. Když jsem tady tak jako nic neztrácim já nevim jak to 

mám říct 

Výzkumník: Takže je to fajn 

Respondent 7: Hm 

Výzkumník: Jo. Dobře. A tak. Co ti přináší práce 

Respondent 7: Práce. 

Výzkumník: Má to jakoby někde pracovat. Má to nějakou hodnotu pro tebe 

Respondent 7: No určitě má 

Výzkumník: A je to důležitý 
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Respondent 7: No je aby byly peníze a tak 

Výzkumník: Dobře. Necháme práci prací. Teď to bude úplně něco jinýho. Jaký kluci 

se ti líběj 

Respondent 7: Mě. Jak jako já nevim. Hodný takový prostě který mají rozum a 

hlavně aby mě měl rád a tak. Jinak mi vůbec nejde o to jak vypadá prostě. No taky 

někdy jako ale spíš to aby to měl srovnaný všechno v hlavě a tak aby nedělal 

problémy  

Výzkumník: Takže postava ti  

Respondent 7: Aby chodil do školy. Jako dřív mě zajímá teď už moc ne. Dřív jsem 

chtěla takový hubený takový šampónci. No a teď mi to už je jedno prostě 

Výzkumník: A kdyby bylo obojí tak je to nejlepší 

Respondent 7: Hm 

Výzkumník: Co 

Respondent 7: A hlavně se mě líběji to  hlavně když nejsou puberťáci takhle no. Spíš 

se staršíma chodím  než s mladšíma 

Výzkumník: Jasně. A jaký lidi obecně se ti líběj 

Respondent 7: Bílý 

Výzkumník: Jo 

Respondent 7: Jo 

Výzkumník: A ještě nějaký jakoby. Tlustý hubený já nevim 

Respondent 7: No mě to je jedno prostě. Já nevim mě o to prostě nejde jak prostě 

někdo vypadá 

Výzkumník: Dobře. Bavili jsme se tady o bráchovi kterýmu si byla na tom plese. To 

je člověk kterej ti je blízkej 

Respondent 7: No to je můj mladší brácha. Je to vlastní 

Výzkumník: Dobře ale je ti blízkej 

Respondent 7: Jo je hodně blízkej 

Výzkumník: A máš teda ještě někoho blízkýho 

Respondent 7: Blízkýho. Mýho přítele a kamarády 

Výzkumník: A ještě někoho 

Respondent 7: S kterejma si jakoby můžu promluvit. Třeba se jim i s něčím svěřit a 

tak  

Výzkumník: A někoho z rodiny ještě  

Respondent 7: Z rodiny tady strejda 

Výzkumník: Jo toho považuješ za rodinu 
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Respondent 7: Jo. Tak všichni tady co jsou tak to jsou jakoby rodina. Jsme na jedný 

lodi tak 

Výzkumník: Jo. Tak spolu držíte 

Respondent 7: No 

Výzkumník: A dobře. Tak a teď když máš jakoby si říkala že máš přítele že máš ty 

kamarády. Můžeš si řídit třeba s tím přítelem by si chtěla bejt já nevim přes noc a 

podobně. Nebo když se s ním můžeš stýkat 

Respondent 7: Kdybych chtěla bejt u něj přes noc tak to by ještě. No to by šlo ale 

musela by to za prvý dovolit ta sociálka. Jestli bych měla kde spát a tak a ještě tady 

by se to muselo nějak domluvit. A ještě bych musela vlastně to ta jeho rodiče o tom 

vědět. A jestli s tím souhlasej 

Výzkumník: Ono to asi bude jiný až ti bude osumnáct 

Respondent 7: Až mi bude osumnáct tak to už vlastně tu sociálku jakože to 

Výzkumník: Tak ty si říkala mi že bys teda chtěla mít tři děti a chtěla by ses i vdát 

Respondent 7: Jo. I když teď svatba. Ty jo stojí to hodně no prej 

Výzkumník: Takže jako přemýšlela by si o tom jenom jako by to nemuselo být 

kdybys na to neměla 

Respondent 7: No. Ale jestli budou tak určitě jo. Bylo by to lepší no 

Výzkumník: Jo. V čem by to bylo lepší 

Respondent 7: Já nevim. Kdybychom se hádali třeba tak tak by to hned nemuselo 

skončit rozchodem jako. Jak já mám ve zvyku 

Výzkumník: Máš ve zvyku se hned rozejít 

Respondent 7: No 

Výzkumník: Jo. A na čem to ztroskotá 

Respondent 7: Já nevim. Vždycky se s ním rozejdu když se hádáme a pak když mě 

v něčem lže a takový. Když já nemusim jako. Tak jak vždycky to  ukončím. 

Nedávám druhý šance 

Výzkumník: Tak ono se říká nikdy nevstoupíš dvakrát do stejný řeky že jo. Znáš to 

Respondent 7: Ne 

Výzkumník: To je jako to že řeka furt plyne takže nikd nemůžeš na stejným místě 

vstoupit do stejný vody. Ta voda už dávno odteče 

Respondent 7: No asi tak 

Výzkumník: Teď mám pro tebe něco. Tak. Tohle je jakoby čára. A tady na konci tý 

čáry je příští rok v tenhle den. To znamená příští rok před prázdninama 

Respondent 7: No 



326 

Výzkumník: Tak a mě by zajímalo co by si chtěla v tom roce stihnout. Nebo co by si 

chtěla dokázat 

Respondent 7: V tom roce 

Výzkumník: Tady máš propisku a vždycky mi zkus udělat třeba čáru že já nevim 

polovina je přibližně nový rok silvestr. Tak co by si tak jako chtěla 

Respondent 7: Já nevim tak já jsem o prázdninách což je to bude teď prázdniny 

Výzkumník: To bude někde tady 

Respondent 7: No. No tak tam mám udělat čáru 

Výzkumník: A co by si chtěla 

Respondent 7: O prázdninách. Strávit s kamarády. Navštívit bráchu protože on 

skončil v pasťáku. To jsem už říkala 

Výzkumník: Takže navštívit bráchu. Udělej čárku 

Respondent 7: Tady 

Výzkumník: Tam. A napiš tam bráchu ať si to pamatuju 

Respondent 7: Brácha. No pak třeba pak zase bude škola. Zas učení a tak. Do 

třeťáku. To bude hodně povinností 

Výzkumník: A co ještě by si chtěla jakoby zvládnout 

Respondent 7: To já nevim 

Výzkumník: Dobře a když se zeptám ten brácha říkáš že je v pasťáku. Kde je 

v pasťáku. Víš to 

Respondent 7: Tak to ještě nevim. To se ho musím zeptat. Ale prej je to od Brodu 

nějakejch dvěstě kiláků 

Výzkumník: Aha. No a jako jak to chceš udělat aby ses tam dostala 

Respondent 7: S přítelem tam pojedu 

Výzkumník: Takže on je 

Respondent 7: Má řidičák 

Výzkumník: No a je něco jakoby potřeba aby tě tam pustili. Některý ty pasťáky mají 

docela režim 

Respondent 7: Hm. Ale jo tam jsou ty. O víkendech myslim že nějak říkali že o 

sobotu. V sobotu od devíti nějak hodin tam mají vycházky a tak 

Výzkumník: Takže jakoby brácha ti jakoby řekne nebo zavolá nebo 

Respondent 7: No 

Výzkumník: Nebo budete v kontaktu 

Respondent 7: Napíše esemesku třeba 

Výzkumník: Kdy můžeš nebo 
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Respondent 7: No 

Výzkumník: Nebo kdy je to možný. Ty řekneš příteli 

Respondent 7: Když jsem se s ním domlouvala on říká ať si to nějak naplánuje že já 

bych když tak přijela 

Výzkumník: A přítel by tě tam vlastně dovez 

Respondent 7: Hm. S ním jsem taky už  mluvila o tom. Říkal že klidně 

Výzkumník: Nemá problém. Tak to je fajn ne. To je takový jako že za tebou bude 

stát ne 

Respondent 7: Hm 

Výzkumník: Dobře a máš teda ještě něco v plánu v příštího roku 

Respondent 7: Hlavně to učení. Udělat si maturitu 

Výzkumník: To bude vlastně příští rok 

Respondent 7: No 

Výzkumník: No tak to tam dej 

Respondent 7: To mám udělat kam 

Výzkumník: Tady je před prázdninama. Tady polovina je tak silvestr 

Respondent 7: Nebo výuční list mám napsat 

Výzkumník: No třeba. No a co pro to musíš udělat abys ho měla 

Respondent 7: No určitě se budu muset šprtat 

Výzkumník: Šprtat. To je síla viď. Dobrý tak jo. Tak ještě tady mám tři nebo čtyři 

otázečky. Tak na koho by ses obrátila do budoucna kdyby si tady odsaď odešla měla 

si nějaký problém ať už třeba já nevim by ses dostala do složitý situace nějaký 

Respondent 7: No no no to mi řekla ta sociálky když budu  mít nějaký problémy že si 

jí můžu klidně to 

Výzkumník: Takže by ses obracela na sociálku 

Respondent 7: No a nebo kdybych měla problém 

Výzkumník: Třeba finanční. Jo že bys neměla peníze nebo by si přišla o práci a 

neměla bys na bydlení 

Respondent 7: Tak městský úřad a tak 

Výzkumník: Dobře a kdyby to byly třeba jakoby problémy s přítelem 

Respondent 7: Tak to asi kamarády a tak 

Výzkumník: A je nějaká situace že by ses obrátila ty sem třeba na tady tohohle 

strejdu. Si říkala že je to taková tvoje rodina 

Respondent 7: No to by mohlo taky 
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Výzkumník: Myslíš že jo 

Respondent 7: Určitě jo. On by mi nějak pomohl 

Výzkumník: Takovou máš jako k němu důvěru 

Respondent 7: Jo on je hodnej 

Výzkumník: Jo. A teď si třeba tady a kdyby si byla potom jakoby venku měla svoji 

práci dávala bys třeba nějaký peníze nebo nějaký dárky tady pro děcka do děcáku  

Respondent 7: Jo určitě třeba sem nosej nějaký hadry a tak. Určitě bych sem něco 

vzala 

Výzkumník: A proč 

Respondent 7: Protože sem tady vyrůstala tak určitě 

Výzkumník: Takže by to nebylo 

Respondent 7: Jakoby no jako vychovatelům a takhle něco třeba poděkování a todle 

to. Kdybych to všechno zvládla jako 

Výzkumník: A kdybys to nezvládla 

Respondent 7: Kdybych to nezvládla tak já nevim musela bych prostě nějak 

Výzkumník: Se snažit 

Respondent 7: Budu se muset snažit 

Výzkumník: Takže by to nebylo jakože odejdeš zaklapnou se dveře a už vás v životě 

nechci vidět 

Respondent 7: Ne to ne 

Výzkumník: Jsou teda jako důležitý pro tebe tady ty lidi 

Respondent 7: Jsou. Jsem tu zvyklá už od tří let. Je to jak moje rodina 

Výzkumník: A je tady jako něco lepšího jakoby než bys měla jako doma 

Respondent 7: No určitě. Tam když jsem byla naposled vim že to tam bylo úplně 

hrozný. Barák a všechno 

Výzkumník: Co bylo na tom baráku 

Respondent 7: Já nevim tak špinavý to tam všude bylo a takový prostě 

Výzkumník: Tak bys nechtěla žít 

Respondent 7: Ne. Kouřeji tam v baráku to jako bych se tam. To bylo hrozný. Já jako 

kouřit v baráku ty jo 

Výzkumník: Smrd to tam 

Respondent 7: Hm. Rozbitý okno 

Výzkumník: Nikdo se nestará 

Respondent 7: Ne 
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Výzkumník: No to není moc dobrý 

…………….. 

Rozloučení 



330 

Respondent 8 

 

Výzkumník 1: Tak. Teď to uděláme tak že já vlastně se budu ptát trošičku na ty věci 

který sem nechtěla se ptát před těma ostatníma 

Respondent 8: Konkrétně 

Výzkumník 1: Ne snad konkrétně ale spíš tak jako takový věci který třeba nejsou pro 

uši druhejch. Já nevim takže třeba zkuste mi povídat něco o svým životě. Vyprávějte 

mi o něm 

Respondent 8: Život 

Výzkumník 1: Jak to bylo s váma. Vy jste se někde narodil. Určitě. Tak zkusme to 

vzít od začátku. Jak to bylo 

Respondent 8: Narodil jsem se v Praze v Motole. Pak jsem byl jsem doma. Tam to 

nějak probíhalo. Ne nějakým dobrým vzláštním 

Výzkumník 1: A vy teda vaše rodina bydlí v Praze 

Respondent 8: No no no na Chodově 

Výzkumník 1: Aha jo. Tak ta byl jste u rodiny teda nějakou dobu 

Respondent 8: Byl jsem u rodiny. Pak jsem se dostal v pěti letech do dětského 

domova 

Výzkumník 1: A to už sem rovnou 

Respondent 8: Ne ne ne ne ne. To bylo v Dobřichovicích 

Výzkumník 1: Jo 

Respondent 8: V Dobřichovicích 

Výzkumník 1: Tak v Dobřichovicích tam je myslím tam je myslím diagnosťák. Ne. 

Výchovný ústav 

Respondent 8: Ne dětskej domov 

Výzkumník 1: Dětskej domov 

Respondent 8: Přímo. A pak nás teda po roku a půl vybrali domů. Tam to tady nějak 

probíhalo taky nějak. Nějak zvláště nic moc. A pak jsem se dostal sem ve dvanácti se 

sourozenci tady. Mám ještě sourozence 

Výzkumník 1: Aha 

Respondent 8: Zrovna tady je probíhá v tom červeným tričku 

Výzkumník 1: Aha tak to je brácha nebo ségra 

Respondent 8: Mám tady dva bratři tady jsou. Pak mám ještě na hoře je jich tam 

třicet. Takže (nesrozumitelná část) velká rodina 

Výzkumník 1: No páni. To jste velká rodina. Ale nejste všichni pohromadě tady 

zrovna na tom bytě 
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Respondent 8: No no no oni jsou mladší tak jsou nahoře 

Výzkumník 1: Jsou to ucha jo 

Respondent 8: Určitě 

Výzkumník 1: Tak to je fajn. No a který z vás je nejstarší. Vy nebo oni 

Respondent 8: Ten právě ten v tom tady tenhle. To je von 

Výzkumník 1: To je starší mladší 

Respondent 8: To je nejstarší 

Výzkumník 1: Ten je nejstarší. Pak jste vy 

Respondent 8: Pak jsem já. Pak je von. Pak je sestra a pak jsou dva mladší bratři 

Výzkumník 1: No krásný. Tak to abyste tady byl hodně dlouho abyste byli spolu co. 

Nebo ne 

Respondent 8: To určitě jako já je mám moc rád takže 

Výzkumník 1: Já vím že jo. Že se máte rádi. Je to vidět i jak spolu mluvíte jak na 

sebe koukáte. Jak navazujete kontakt. Je to znát. Tak a teď teď vlastně vy jste tady 

teda od těch dvanácti let. Co bylo dál ve vašem životě od těch dvanácti let až sem 

Respondent 8: Od těch dvanácti let jsme byli doma. Tam to probíhalo jakž takž 

prostě že jsme nějak přežívali. Pak byla rodiče ve výkonu trestu 

Výzkumník 1: Aha 

Respondent 8: Takže 

Výzkumník 1: To bylo těžký 

Respondent 8: Takže to bylo těžký jednu chvíli. Takže jsme se dostali sem. Vlastně 

mámu mámu pustili před dvouma měsícema. Takže jako už jsme se viděli všechno 

Výzkumník 1: Byla tady za vámi 

Respondent 8: Byla byla hned přijela 

Výzkumník 1: A mamka bydlí teď kde 

Respondent 8: Oni jsou s rodiči jsou v Praze 

Výzkumník 1: Pořád 

Respondent 8: S tátou. Táta máma v Praze 

Výzkumník 1: No a teď budou prázdniny. Říkáte že maminka že jí pustili teď 

nedavno budou prázdniny. Pojedeme za ní 

Respondent 8: Pojedu se za ní podívat. Určitě 

Výzkumník 1: A už máte naplánováno 

Respondent 8: No v srpnu 

Výzkumník 1: V srpnu. Jo. Vy jste říkal že budete na brigádě 
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Respondent 8: Já budu na brigádě dvacet sedum sedum pak vlastně jedu do 

Chorvatska do konce  

Výzkumník 1: Aha aha 

Respondent 8: A vlastně  potom jak mi to skončí tak se tam pojedu podívat. To je 

otázka jednoho dva 

Výzkumník 1: Jo takhle takhle. Já jsem myslela třeba na čtrnáct dní. Nebo tak 

Respondent 8: Ne ne ne ne 

Výzkumník 1: Dobrá. No a teď zkuste mě říct jak to bylo když když teda jestli si 

vzpomenete jak vás teda ty vaši vychovali. Lepší než tady horší než tady 

Respondent 8: No tady to je určitě lepší 

Výzkumník 1: Máte pocit že je to tu lepší jo. V čem 

Respondent 8: V tom v zařízení taky. Tady jsou víc financí než klasicky doma 

Výzkumník 1: Než doma. Jo dobrá. A teď za co vás tady chválí 

Respondent 8: Já si tak myslim že asi nejvíc za sport 

Výzkumník 1: No já už jsem slyšela když jsem tady byla vyjednávat že rád hrajete 

fotbal 

Respondent 8: No já jsem takovej sportovec 

Výzkumník 1: Jo. Co ještě kromě sportu  

Respondent 8: Atletika 

Výzkumník 1: Teda kromě fotbalu. Atletika 

Respondent 8: Pinponk 

Výzkumník 1: Pinponk taky 

Respondent 8: Pinec. Jo rád si zahraju floorball. Nohejbal 

Výzkumník 1: Skutečně jo 

Respondent 8: My totiž teď jedeme na Slovensko 

Výzkumník 1: No já jsem slyšela. Tak jsem ráda že jsem to stihla než jste odjeli tak 

Respondent 8: Jedeme teď v pátek na Slovensko. V sedum hodin. Právě že brácha 

bude hrát tam pinponk tam jedem. Na fotbal. Štafetu 

Výzkumník 1: No úžasný 

Respondent 8: Fotbal. A já tam jedu na vrh koulí fotbal štafeta 

Výzkumník 1: Takže výkoný sportovec. Výkoný sportovec 

Respondent 8: Sportovec 

Výzkumník 1: Takže vás chválej za sport. Je ještě něco za co vás chválej 

Respondent 8: Jsem komunikativní hodně 
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Výzkumník 1: To jste. Ještě za něco. Nebo takhle 

Respondent 8: Jako je toho asi hodně ale 

Výzkumník 1: Já se. Helejte tak zkuste já to zkusím říct jinak když by měla bejt 

pochvala tak co to co ti obyvatelé musí vykazovat aby byli chváleni. Takhle to řeknu 

obecně 

Respondent 8: Práce 

Výzkumník 1: Musí jít pracovat 

Respondent 8: Něco prostě vykonávat 

Výzkumník 1: Nějakej sport. Když nějakej prostě když někam se jede udělat si 

nějakej dobrej výkon 

Respondent 8: Za úklid 

Výzkumník 1: Za uklízení třeba 

Respondent 8: Za vaření 

Výzkumník 1: Za vaření 

Respondent 8: Hospodaření 

Výzkumník 1: Za hospodaření. Fajn tak a teď obráceně. Za co bývají lidé trestáni 

tady 

Respondent 8: Za blbé chování 

Výzkumník 1: To je například co. Co se musí stát aby byl člověk potrestanej 

Respondent 8: Neplníte si služby 

Výzkumník 1: Aha ono je to nějak rozepsaný 

Respondent 8: No právě že máte služby nějaký a to se musí dodržovat 

Výzkumník 1: Takže to je to co nevim právě. Takže ono je to tak že třeba je napsáno 

já nevim dneska je neděle tak se řekne nádobí udělá ten nebo jak 

Respondent 8: Ne ne ne ne ono to je. Máme na mysli nějakej prostor. Ten měsíc 

prostě musí fungovat ten prostor 

Výzkumník 1: Takže například 

Respondent 8: Vlastně když nefunguje 

Výzkumník 1: Ne já nevim co to je prostor 

Respondent 8: Prostor. Třeba todle 

Výzkumník 1: Aha tadle místnost 

Respondent 8: Třeba 

Výzkumník 1: Dobře. Aha aha 

Respondent 8: A dělá se to denně. Úklid 
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Výzkumník 1: Jo jo jo a to je na místnost. Teda na měsíc 

Respondent 8: Na měsíc no 

Výzkumník 1: Na měsíc jo jo jo 

Respondent 8: Jedna ta místnost. Třeba kuchyň mají dva lidi 

Výzkumník 1: Jo jo 

Respondent 8: Jelikož  je náročná 

Výzkumník 1: Tam je toho hodně 

Respondent 8: Takže to mají dva lidi a prostě se snaží nějak fungovat tak aby to bylo 

čistý 

Výzkumník 1: Dobře takže takhle se to udělá a jak je to s tím vařením. To je tady 

nějak rozdělení 

Respondent 8: Vaření to si uděláme měsíční plán dopředu. Jo a každej den podle 

toho jaký má aktivity ten dotyčný tak se vaří. Já třeba chodím na fotbal dělám prostě 

aktivity mám fotbali. Takže já mám třeba omezený vaření ale zas ho mám na vejkend 

Výzkumník 1: No jasně 

Respondent 8: V neděli. V neděli nemáme nic. Prostě vařim v neděli. Třeba 

v pondělí 

Výzkumník 1: Dobře. A co budete vařit nebo co jste vařil 

Respondent 8: Já jsem třeba vařil svíčkovou 

Výzkumník 1: Jak se to udělá 

Respondent 8: S pomocí vychovatele 

Výzkumník 1: Jak jste to udělal. To leckdy nezvládnout ani ženský 

Respondent 8: Já jsem to tady jako nezvlád sám to takže mi musel 

Výzkumník 1: To nevadí. Nic se neděje 

Respondent 8: Koupila se zelenina 

Výzkumník 1: No 

Respondent 8: Vlastně se udělá to maso. Se koupilo nějaký maso vepřový. Jelikož je 

to náročný ze svíčkový udělat 

Výzkumník 2: Už jste skončili můžu přisednout nebo 

Výzkumník 1: Přisedni přisedni 

Respondent 8: Je to náročný takže jsme koupili vepřoví 

Výzkumník 2: Může přisednout 

Respondent 8: Určitě 

Výzkumník 2: Jestli to nebude vadit 
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Respondent 8: Ne 

Výzkumník 1: Řeč je o tom jak se dělá svíčková 

Výzkumník 2:  Jo to já zbožňuju 

Výzkumník 1: Úžasný  

Respondent 8: Takže mi většinou pomáhá ten vychovatel 

Výzkumník 1: To nevadí 

Respondent 8: Já jsem jako odmejval spíš 

Výzkumník 1: Takže jakže to bylo ještě jednou 

Respondent 8: Koupila se  zelenina prostě ty potřeby na to. Udělala se vlastně ta 

zelenina. Nejdřív se udělalo maso aby se to odleželo. Scvrklo se to. Pak vlastně se 

vzal mixér. To se rozmixovalo a nějak to probíhalo 

Výzkumník 1: A bylo to dobrý 

Respondent 8: Určitě bylo to určitě 

Výzkumník 1: Bylo to dobrý. To je fajn. Bezvadný tak a teď teď dobře takže oni 

chválí za to když se takhle jakoby udělá to co je rozepsaný. Jo 

Respondent 8: A vlastně i když jdete sám od sebe něco udělat 

Výzkumník 1: Aha aha. Jo takže co tak napadá lidi tady že jdou sami od sebe třeba 

Respondent 8: Třeba venku je práce. Je potřeb dodělat. Dete a uděláte jí 

Výzkumník 1: Jo jo jo rozumim. Že se seberete sám a že jdete. Jo tak za to se chválí. 

Fajn a teďka teďka co myslíte vy jste říkal že že se pojedete podívat za rodičema. 

Jaký to tam bude 

Respondent 8: Já jsem tam teda půjdu tam teda po pěti letech k nim takže 

Výzkumník 2: Je to očekávání 

Výzkumník 1: Jo jo 

Respondent 8: Jsem zvědavej 

Výzkumník 1: Jo asi tady bych byla samozřejmě asi bych tady byla. Tak fajn a teďka 

když když jste mluvil o té přítelkyni tak mě tak napadlo máte nějakou 

Respondent 8: Mám nějakou 

Výzkumník 1: Tady tady tady ze zařízení nebo venku 

Respondent 8: Tady 

Výzkumník 1: Tady odsaď 

Výzkumník 2: Tak to je paráda. To se vidíte každý den ne 

Respondent 8: Myslim si že je to až moc 

Výzkumník 2: Jak to 
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Respondent 8: Furt se vídáme 

Výzkumník 1:  Přijde na to 

Výzkumník 2: Jak se to vezme 

Výzkumník 1:  Tak jakej typ slečen se vám líbí. Abych si jí uměla přestavit třeba 

Respondent 8: Tak aby byla. Aby měla nějaký chování dobrý. Aby se to nějak 

chovalo. Vzhledově nějak aby prostě nějak dobře vypadala 

Výzkumník 1: To je co. Já vůbec si neumim představit jak to je 

Respondent 8: Průměrná holka 

Výzkumník 1: Průměrná holka. Tak když se řekne 

Výzkumník 2: Stodvacet kilo 

Respondent 8: Ne průměrná to je šedesát padesát 

Výzkumník 2:  Jo 

Výzkumník 2: To je průměr 

Výzkumník 1: Jasně. Tak co ještě co ještě je v průměru 

Respondent 8: Hezká 

Výzkumník 1: Musí být hezká. Fajn. Dlouhovlasá 

Respondent 8: Nemusí 

Výzkumník 1: Nemusí 

Respondent 8: Krátkovlasá 

Výzkumník 1: Krátkovlasá co ještě 

Respondent 8: To je ona 

Výzkumník 1: To je ona 

Respondent 8: Co teď prošla 

Výzkumník 1: Ta v těch růžovejch šortkách 

Respondent 8: Hm 

Výzkumník 1: Aha. Tak to jo. Takže vyšší 

Výzkumník 2: Hezká 

Výzkumník 1:  Hezká tak fajn. Fajn. No dobře tak jo a teď teď máte kromě ní nějaký 

blízký kamarády a kromě sourozenců 

Respondent 8: Mám třeba dojíždím na ten fotbal takže vlastně spoluhráči ze školy 

spolužáci 

Výzkumník 1: A je to fajn  nima 

Respondent 8: Pohoda 
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Výzkumník 1: Koho je víc těch vašich sourozenců  a kamarádů tady anebo těch 

kamarádů který jsou úplně mimo zařízení 

Respondent 8: Jako komu já spíš věřim jsou sourozenci a pak jsou vlastně ty vedlejší 

spoluhráči spolužáci 

Výzkumník 1: A koho je víc 

Výzkumník 2: Jako na množství 

Respondent 8: Spoluhráčů 

Výzkumník 1:  Těch je víc. Dobrá a  

Výzkumník 2: Já ještě jakoby tady se bavíme o nějakých blízkých osobách. 

Považujete tady třeba strejdy tedy za blízký osoby 

Respondent 8: V chování jako co nám dávaj určitě 

Výzkumník 2:  Jak se k vám teda chovaj. Ale jinak že by to byli vysloveně na roveň 

třeba já nevim příbuzní 

Respondent 8: Ne ne ne ne 

Výzkumník 1:  Ne to ne. Tak a chcete se někdy oženit. Já nevim 

Respondent 8: To je budoucnost vůbec 

Výzkumník 1: No heleďte. Samozřejmě. To je o tom co člověk tak jako plánuje do 

budoucna že by rád 

Respondent 8: Zatím to neplánuju 

Výzkumník 1: Já rozumim a taky taky jako spíš uvažujeme o tý dospělosti než o tom 

co je teď tak co myslíte co je lepší žít tak jako ženatý vdaná anebo jakoby žít a nebýt 

jako nemít tu svatbu nemít ten rituál 

Respondent 8: Já si myslim v tý budoucnosti asi to bude lepší se oženit protože když 

to plánujete s ní bejt na celej život. Vlastně kdyby se vám něco stalo tak manželka 

Výzkumník 1: Jo jo jo. A kolik tak  si myslíte že dětí.  

Respondent 8: Dva 

Výzkumník 1: Dva 

Respondent 8: Dvě děti 

Výzkumník 2: Dva kluky. Dva 

Respondent 8: Ta jedna holka a kluk 

Výzkumník 1: Párek byste chtěl 

Respondent 8: Záleží jak se to narodí 

Výzkumník 1: Jak se to narodí samozřejmě. No a teďka a teďka poslední věc. Jakou 

podporu si tak představujete vy sám osobně že byste potřeboval abyste se cítil bejt 

spokojenej v životě 
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Respondent 8: Tak hlavně na ten začátek. S prací a s tím bydlením. Takovou tu 

pomoc 

Výzkumník 1: Jo. Tohle byste asi potřeboval 

Respondent 8: Asi tady z domova 

Výzkumník 1: To chodí tak že oni pomáhají při tom zajistit třeba nějaký zaměstnání 

nebo nevim 

Respondent 8: No to taky. Voni to  pomáhaj a pomáhaji s bydlením. Vlastně do toho 

života. Vás jako navedou 

Výzkumník 1: Což je fajn určitě 

Výzkumník 2: Kdyby se v budoucnu něco dělo něco jako ať už v rodině v partnerství 

nebo nějaká finanční situace. Kam byste se obrátil o pomoc o radu 

Respondent 8: Já bych se obrátil na svýho nejbližšího buď kamaráda anebo kdybych 

už vlastně tady bydlel v tý vsi tak asi na vychovatele. Bych ho poradil bych se s ním 

a zeptal bych se ho 

Výzkumník 1: Takže jako tady řekněme 

Respondent 8: Asi jo prostě kdybych bydlel tady tak prostě příbuzní vlastně jsou 

v Praze takže jet do Prahy a ptát se na todle takže si tady už mě znaj takže bych se 

jich optal už tady  

Výzkumník 2: A je ta možnost 

Respondent 8: Je možnost si myslim se poptat vychovatelů rádi poraděj 

Výzkumník 2: Tak to je fajn 

Výzkumník 1: To určitě. To je fajn tak a teďka úplně úplně na závěr tak samozřejmě 

protože děláme ty rozhovory po mnoha zařízeních tak je to tak že až budu mít nějaké 

výsledky tak potom určitě přijetu seznámim řeknu aby to nebylo tak že jste neměli tu 

zpětnou vazbu to je jedna věc a druhá věc pak pak je tady ještě todle to 

Respondent 8: Jak se vám to líbilo 

Výzkumník 1: To není o tom líbilo. To o tom není. Prosim vás napište mi tady 

dnešní datum tadyhle 

Respondent 8: Dneska je kolikátýho 

Výzkumník 2: Tady si to škrtni 

Výzkumník 1: Jo já vim já si to škrtnu. Dneska je dvacátého třetího. Tak. Tadyhle 

napište datum za rok. Ale stejný den to znamená 

Respondent 8: Akorád 

Výzkumník 1: Dvacátého třetího šestý ale o rok víc. Tak a teďka vy jste před tím 

mluvil o cílech že byste chtěl se doučit a mít práci a  takhle a teď si představte že 

tady je ten samý den ale za rok. Co za ten rok jaký kroky byste udělal k tomu aby se 
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vám tadyhle povedlo toho za rok mít nějakej ten cíl. To znamená bejt vyučenej nebo 

něco 

Respondent 8: Tak můj cíl je hlavně příští rok teda do toho třeťáku 

Výzkumník 1: Do třeťáku. Dobře 

Respondent 8: To je první úkol 

Výzkumník 1: Tajdle si napište třetí ročník. Tak. Třetí ročník. Tak fajn bezvadný. 

Tak a teď co tadyhle všechno v těch cílech životních by mělo být na ten rok podle 

vás 

Respondent 8: Podle mě bych bejt s tou přítelkyní 

Výzkumník 1: Přítelkyně. A to máte na celej rok 

Respondent 8: Bejt s ní 

Výzkumník 1: Celej rok. Tak napište sem přítelkyně. Tak copak ještě 

Respondent 8: Ten sport. Věnoval se tomu sportu 

Výzkumník 1: Sport. Dobrá 

Respondent 8: To mám napsat 

Výzkumník 1: Myslíte že bude ten sport na celej rok 

Respondent 8: No furt. Prostě aby 

Výzkumník 1: Ano  

Respondent 8: Každej rok 

Výzkumník 1: Každej rok 

Respondent 8: Já prostě mám rád sport 

Výzkumník 1: Dobrá. Sport ano 

Respondent 8: To mám napsat kam 

Výzkumník 1: Kamkoliv. Sport. Tak a teď dejme tomu že tadyhle někde uprostřed 

budou vánoce. Tak je zkuste tady někde zaznačit abychom se tak nějak zorientovali. 

Tak napište je tam klidně. A je něco co byste chtěl na to abyste moch do toho třetího 

ročníku aby co by bylo třeba od vánoc směrem sem. Co byste chtěl si splnit. Abyste 

moch od vánoc směrem sem do toho třetího potom 

Respondent 8: Do toho ročníku jo 

Výzkumník 1: Hm. Vy jste říkal že za rok touhle dobou vlastně budete před třetím 

ročníkem. Je něco co byste chtěl abyste nebo aby se vám povedlo aby se vám 

povedlo dosáhnout v tomhle období s ohledem na ten třetí ročník 

Respondent 8: No tak vidět se s rodiči 

Výzkumník 1: Tak někde to napište. A jaký to má význam pro ten třetí ročník ti 

rodiče 
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Respondent 8: Pro no vlastně tu podporu mi daj a prostě 

Výzkumník 1: Jo jo 

Respondent 8: Vidim je 

Výzkumník 1: Jo jo jo fajn 

Respondent 8: Osobní podpora 

Výzkumník 1: Jo. A teď ještě něco dalšího by bylo s ohledem na ten třetí ročník 

Respondent 8: A to učení musim se připravovat celkově na to abych postoupil do 

toho třetího ročníku 

Výzkumník 1: A je tam něco důležitého co by mělo být ikonou třeba tadyhle v tý 

době abyste mohl do toho třetího ročníku. Je tam něco důležitýho 

Respondent 8: Učit se 

Výzkumník 1: No tak nevim zrovna jestli tady nebo tady. Co myslíte 

Respondent 8: To je furt prostě 

Výzkumník 1: Tak sem napište učení. Tak a ještě něco co byste tak rád měl splněno 

za ten rok a říkat si to je dobře že sem dosáhl toho a toho třeba 

Respondent 8: Nějakou tu praxi v práci 

Výzkumník 1: Praxi. Kolik si tak představujete že bude zakázek 

Respondent 8: Je to různý. Záleží jak budou chtít lidi 

Výzkumník 1: Já vim no. Ale tak 

Respondent 8: To já bych si přál aby byla furt zakázka 

Výzkumník 1: Aby byly peníze 

Respondent 8: Tak 

Výzkumník 1: Jasně. Jasně. Tak dobrá 

Výzkumník 2: A teď můžu ještě úplně odbočit. Když odejdete tady ze zařízení měl 

byste byl byste zajištěnej dával byste tady do dětskýho domova něco nějaký dárky 

Respondent 8: Určitě nějaký věci 

Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 8: Pro ty děti protože to znám taky sem to zažil jo. Takže ten domov by 

to potřeboval jak ty věci sem 

Výzkumník 2:  Takže si myslíte že jakoby to bylo dobrý a počítáte s tím do 

budoucna 

Respondent 8: Určitě asi jo 

Výzkumník 1:  Fajn tak jo. Mockrát vám děkuju 
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Respondent 9 

 

Výzkumník: Takže nejdřív co ráda děláte 

Respondent 9: Já ráda normálně hraju na flétnu a ráda poslouchám muziku 

Výzkumník: Jakou. Co ráda posloucháte 

Respondent 9: Jako mě je to jedno. Hiphop že jo klasicky normálně  

Výzkumník: Dechovka to není 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: To ne. Proto se ptám co ráda posloucháte. Dobrá a teď teď je něco kde 

byste chtěla třeba si poslechnout nějakou muziku která vás baví 

Respondent 9: Na koncertě 

Výzkumník: Na koncertě. A byla jste někdy 

Respondent 9: Kdybych kdybych měla možnost normálně tak se tam prostě půjdu 

podívat že jo 

Výzkumník: Jo 

Respondent 9: Ale zatím jsem nikde nebyla 

Výzkumník: A jak to tam vypadá na těch koncertech 

Respondent 9: Já nevim. Šílený fanynky že jo 

Výzkumník: Jo jo jo. Bavilo by vás to 

Respondent 9: Jako abych tam stála mezi tim normálně davem a šílela jako oni ne ne 

Výzkumník: Asi ne 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: To ne. A vy jste říkala že hrajete na flétnu na příčnou nebo na 

zobcovou. Takhle anebo ve předu 

Respondent 9: Ve předu 

Výzkumník: Zobcovou 

Respondent 9: Normálně v tom mám úplně zmatek že jo 

Výzkumník: Zobcovou zobcovou. A jak dlouho 

Respondent 9: Jé já jsem na to hrála od třetí třídy do  pátý. Takže jsem hrála dva roky 

že jo. Ale teď vzhledem k tomu že já jsem potom šla vlastně do Chotěboře že jo na 

zvláštní školu tak potom jsem vlastně nehrála no 

Výzkumník: A teď hrajete 

Respondent 9: Jako jo. Občas si zahraju 

Výzkumník: Občas si zahrajete 
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Respondent 9: Abych to prostě kapku nezapomněla. Abych to uměla 

Výzkumník: Jasně. A když máte takhle volnej čas. To znamená přijdete ze školy 

nebo z praxe tak jak to chodí. Jak to je 

Respondent 9: No jako já si normálně především půjdu učit že jo když mám 

normálně pak tu škola tak se jdu učit normálně na ten druhej den když vim že třeba 

mám písemnku. Tak abych si prostě normálně opravila tu známku tak se že jo 

naučím. Když ne to tak prostě normálně půjdu nalepim si normálně prostě lístečky 

protože vlastně my jak si hospodaříme sami prostě tak prostě si vždycky musíme 

lepit od cestný že jo 

Výzkumník: Jo jasně 

Respondent 9: A prostě normálně ze stravy tak si normálně půjdu dolepit lístečky a 

potom třeba já nevim půjdu tady prostě dělat kolem třeba baráku nebo takhle umejt 

okna nebo něco 

Výzkumník: Jo a to máte rozdělený co kdo má udělat 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: Ne 

Respondent 9: Jako prostě normálně já nevim dám příklad prostě já třeba budu chtít 

třeba já nevim fakt umejt ty okna tak půjdu a prostě je umeju 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 9: Jen tak prostě 

Výzkumník: Když vidíte že je to nějak potřebný 

Respondent 9: Potřeba 

Výzkumník: Jo. No tak to je super. To ne vždycky se takhle takhle děje. Tak a teď 

teď když když se zeptám říkáte že jste rádi že jste tady že vás naučili vlastně bejt 

samostatný 

Respondent 9: Hm 

Výzkumník: Trochu tak myslíte že vás vychovávali dobře doma nebo tady nebo jak 

Respondent 9: Já bych řekla že spíš tady jako 

Výzkumník: Že spíš tady. A jezdíte dom 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: Vůbec 

Respondent 9: Já rodiče nemám 

Výzkumník: Jo já jsem nevěděla. Promiňte 

Respondent 9: Já rodiče nemám. Já k nim normálně nejezdím 

Výzkumník: Aha jo takhle takhle a vy jste tu od kdy. Nebo jak dlouho 
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Respondent 9: No mě je osumnáct a byla jsem tu vlastně od třech roků že jo. Takže 

patnáct let jsem v dětským domově 

Výzkumník: To je strašně dlouho. To teda no. A nějaké příbuzné 

Respondent 9: Jednu sestru. Měla jsem dvě. Ale před třema rokama což mě vlastně 

bylo patnáct prostě ta druhá sestra vlastně zemřela. Takže mám jenom jednu 

Výzkumník:  Jednu sestru. A nějak jste s ní v kontaktu 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: Vůbec 

Respondent 9: Ne ne 

Výzkumník: Vůbec. Takže jste takovej člověk kterej je sám 

Respondent 9: To jo 

Výzkumník: A musí všechno zvládnout. Což je docela těžká věc 

Respondent 9: Budu muset no. Co jinýho mi zbývá 

Výzkumník: No a teďka teďka vy říkáte myslíte si že tady jako to dobře udělali 

abyste mohla 

Respondent 9: Studovat nebo takhle 

Výzkumník: Myslím jako do života potom 

Respondent 9: Jako já myslím že to udělali dobře jako 

Výzkumník: Jo jo  

Respondent 9: Udělali 

Výzkumník: A teďka teďka když když občas se stane že člověk udělá něco za co ho 

pak trestají. Za co tak trestají. Když něco 

Respondent 9: Hlavně především co udělá 

Výzkumník: Jo. Podle toho co. A za co tak se trestá 

Respondent 9: Já nevim  

Výzkumník: Nemyslim vás ale obecně 

Respondent 9: Svým způsobem když je to třeba normálěn udělá prostě jeden tak 

prostě třeba prostě to odpykaji  třeba od naší skupiny to prostě odpykaji dejme tomu 

všichni.  

Výzkumník: Aha 

Respondent 9: Já už jdu já nevim v osum spát nebo takhle že jo. Mají prostě 

zakázaný normálně fakt jako koukání se na televizi nebo takhle že jo 

Výzkumník: Takže tohle může bejt trest. A za co chválej. Za co chválej 

Respondent 9: Jako jo když třeba půjdu normálně já nevim. Vymetu tady pavučiny 

normálně umeju vokna normálně když fakt prostě normálně strejda vidí že prostě 
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nebo ať je to prostě teta nebo strejda že prostě normálně viděj tu práci prostě že to 

prostě sama od sebe jdu prostě udělat tak prostě řeknou jo tak prostě pochválí mě že 

jo 

Výzkumník: Za tu udělanou práci. Co člověk musí provést aby ho potrestali nějak 

Respondent 9: Prosim ještě jednou 

Výzkumník: Co člověk musí provést aby si zasloužil trest tady třeba 

Respondent 9: Jako to by muselo bejt normálně něco vážnýho jako aby ho prostě fakt 

potrestali nebo jako ne přímo vážnýho ale prostě 

Výzkumník: No ale co tak asi. Já nemám představu za co se trestá. Proto se ptám. 

Vůbec nemám představu 

Respondent 9: Jej. Já nevim když budu třeba normálně lhát nebo takhle 

Výzkumník: Jo 

Respondent 9: Prostě pravdu bych třeba řekla 

Výzkumník: Jo jo. Za lež. Tak jo tak. Dobrá. Tak a teďka když když bavili jsme se 

před tím o tom jak jak lidi rádi pracujou neradi pracujou jaký mají zkušenosti to jo 

ale nebavili jsme se o tom co třeba se vám líbí za lidi. Třeba jakýho byste chtěla mít 

kluka 

Respondent 9: Jej. No jako především normálně milýho kterej by mi prostě normálně 

třeba nešikanoval nebo takhle. A kterej by mě měl ráda jaká já prostě sem. A 

nesoudil by prostě podle toho jestli jsem taková nebo maková 

Výzkumník: Dobře. A teďka máte nějakou představu o. Mladý mladý děvčata mají 

vždycky představu jak by měl vypadat 

Respondent 9: No jako mě na to že jestli je hnusnej nebo hezkej mě na tom nezáleží 

Výzkumník: Není to důležitý 

Respondent 9: Není to důležitý 

Výzkumník: Není to důležitý. A máte nějakého přítele 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: Teď anebo vůbec 

Respondent 9: Ne vůbec 

Výzkumník: Vůbec vůbec. A blízké kamarády třeba 

Respondent 9: Jako mám již spoustu třeba jako tady v dětským domově nebo takhle 

prostě. Ve škole normálně  to 

Výzkumník: Ve škole hodně 

Respondent 9: Hm 

Výzkumník: A jsou to spíš kamarádi tady odsud nebo kamarádi jakoby z té třídy ale 

z venku 
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Respondent 9: I ze tředy jako i z venku 

Výzkumník: A ne z děcáku. Jich koho je víc takhle se zeptám. Kolik je víc. Těch co 

vyrůstali s vámi tady anebo těch co 

Respondent 9: No ty co jsou vlastně pryč že jo venku z děcáku 

Výzkumník: Fajn a teď vy jste říkala že taky taky v tý dospělosti nějak vidíte  za 

nějakej čas že když si člověk tak jako zařídí bydlení tak že potom někdy rodina 

bydlení práce rodina tak kolik byste chtěla mít děcek 

Respondent 9: Mě by stačilo jedno dvě 

Výzkumník: Jedno dvě. A jak to vidíte třeba se svatbou. Je to důležitý není. Je to 

potřeba není to potřeba. Co vy na to 

Respondent 9: Jako to záleží normálně na tom vlastně na těch partnerech jestli se 

rozhodnout prostě vdát se nebo prostě jen tak zůstat prostě na jenom u sebe prostě. 

Zase já bych řekla normálně že prostě člověk normálně prostě vdá že jo tak to je 

závazek na celej život že jo 

Výzkumník: To je pravda. To je pravda 

Respondent 9: To už prostě člověk normálně když ho potom podvede tak to jenom 

prostě řešeji normálně rozvodem nějak normálně prostě normálně rozdělení prostě 

těchle bytových prostě normálně věcí a takhle že jo. A zase když má člověk prostě 

normálně svobodu tak ví že prostě normálně buďto prostě zůstane u něj nebo prostě 

nezůstane. To záleží prostě vždycky na nich že jo 

Výzkumník: Jo jo jo. To máte určitě pravdu. Tak a teďka teďka když byste když 

byste měla říct na koho byste se obrátila když si nevíte rady  

Respondent 9: Tak určitě na vychovatele bych se obrátila. Když jako když už jsem 

tady normálně a prostě jako vim že by mi prostě třeba s tím jako fakt pomohli. Bych 

se obrátila na ně 

Výzkumník: A teď si představte situaci že budete někde bydlet. Najdete si nějaký 

bydlení a teď vyvstane nějakej problém. Může se to stát v životě. Lidi mají spoustu 

problémů. Tak v ten moment byste to udělala jak. Jak jak s tím problémem 

Respondent 9: Jako určitě když normálně bych fakt bydlela třeba jenom s tim s 

někym prostě byla bych fakt při sobě normálěn někoho tak bysme si to prostě nějak 

normálně vyřešili normálně že jo 

Výzkumník: Jo jo 

Respondent 9: A jasný kdybych bydlela sama normálně tak bych prostě poprosila 

nevim souseda nebo takhle. Vždycky je normálně nějaká varianta se z toho nějak 

dostat že jo 

Výzkumník: Jo to je pravda. Tak a teďka teď zkuste mě vyprávět o tom jak vlastně 

celej ten váš život byl Vy jste říkala že jste tady od tří let 

Respondent 9: Hm 

Výzkumník: Kde jste se narodila 
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Respondent 9: Já jsem se narodila právě že v Hradci Králové no 

Výzkumník: Jo jo. Takže byste tam chtěla zpátky. To je ta věc. Jo jo jo 

Respondent 9: Proto říkám že bych tam chtěla být zptáky no 

Výzkumník: Takže vy jste se narodila v Hradci Králové a jak to bylo s tím vaším 

životem dál 

Respondent 9: No já jsem se vlastně narodila. Žila vlastně otce jsem vlastně 

nepoznala. Ten mě vlastně zemřel když vlastně tehdy když jsem se narodila. Proto ho 

vlastně neznám. Babičku dědečka toho taky nemám že jo. Z rodiny nemám vůbec 

nikoho. Vlastně ve třech letech normálně když mi bylo asi tři roky tak jsem tady byla 

se sestrou vlastně s Janou že jo. A stály jsme tak jakože před hospodou normálně a 

máma protože šla pro něco. No tak šla že jo. No a šla že jo tak normálně prostě tam 

přijeli policajti že jo. Prostě si nás prostě odvezli že jo. Prostě že pojedem tady prostě 

dobře pamatuju. Tak jsme jeli že jo. Skončili jsme tady  prostě tam je normálně už od 

dvou jak prostě Jana mě prostě šikanovala že jo prostě mlátila mě prostě se vším 

všudy 

Výzkumník: Ta sestra vaše 

Respondent 9: No. Moje sestra vlastně že jo prostě takovýmhle způsobem prostě 

normálně jí dali jakože psychiatrický léčebny že jo vlastně od tý doby myslím že 

když mi bylo osum tak jsem jí už vlastně neviděla. Což já vlastně jsem ze sestrou 

vlastně tam byla vlastně pět let vždycky normálně. Potom vlastně ona odešla že jo. Já 

jsem tady vlastně bydlela. A vlastně když mi bylo jedenáct let že jo tak vlastně mi 

zemřela máma 

Výzkumník: A viděla jste jí někdy před tím 

Respondent 9: Jo viděla jsem jí před tím normálně že jo. Prostě normálně zemřela že 

jo normálěn v jedenácti potom už jsem  prostě začla prostě být problémová začla 

jsem prostě dělat průsery že jo a tak už to prostě šlo. No a  v patnácti mě vlastně 

zemřela ta moje sestra Jana že jo. A potom vlastně ještě než zemřela tak pak vlastně 

v jedenácti se vlastně našla moje druhá sestra která má vlastně už dvě děti že jo. 

Takže normálně teď k ní vlastně teďka moc nejezdim normálně. Nemám důvod k ní 

jezdit normálně a ani nechci 

Výzkumník: A ona se ptá po vás 

Respondent 9: Jako já jsem jí viděla normálně. Jako párkrát jsem u ní byla. Ale teď 

prostě to není 

Výzkumník: Není to k tomu říkáte 

Respondent 9: Ne 

Výzkumník: Dobrá a teďka teďka vlastně vy jste říkala že jste chodila do školy. To 

jste chodila už tady v Chotěboři nebo tady tady v zařízení  nebo kde 

Respondent 9: Jako co 

Výzkumník: Do školy 



347 

Respondent 9: Já jsem vlastně chodila vlastně tady. Vlastěn tady do Nový Vsi jsem 

chodila vlastně do školy že jo. Potom vlastně jsem vlastně v polovině pátý 

přestoupila vlastně do Chotěboře na zvláštění školu že jo. Tam jsem prostě dodělala 

devítku. Potom vlastně jsem v Čáslavy 

Výzkumník: Jo do Čáslavy. To ještě nepadlo. Jo tak. Já jsme si myslela že je to 

v Chotěboři právě to  učiliště 

Respondent 9: Ne ne ne v Čáslavy no 

Výzkumník: Takže 

Respondent 9: To je vlastně půlhodina tam a půl hodiny vlastně zpátky že jo 

Výzkumník: Takže musíte tady odsuď přímo do Čáslavy nebo tady odsud do 

Chotěboře a pak do Čáslavy 

Respondent 9: Ne ne ne ne. Nám to vlastně jezdí přímo 

Výzkumník: Takže vy se vlastně jako současně dopravíte sami i do toho učiliště jo. 

A sami sami jako přijedete zpátky. Dojíždíte nebo jste na internátě 

Respondent 9: Ne my dojíždíme 

Výzkumník: Jo. Je to lepší 

Respondent 9: Já bych řekla že jo 

Výzkumník: Než 

Respondent 9: No jo. Sice normálně vim že na to prostě padne normálně prostě 

daleko víc peněz normálně. Ale na intru bych prostě být nechtěla. Nezabředávala 

bych normálně fakt jako na intru ne 

Výzkumník: Ne 

Respondent 9: Jako 

Výzkumník: A dobrá. Tak teďka teďka vlastně říkáte že jste ve druhém ročníku 

Respondent 9: Ano 

Výzkumník: Tak. A to je vlastně příprava na to že budete kuchařka nebo budete 

budete. Jak se to bude jmenovat ta vaše profese 

Respondent 9: No ono je to vlastně my to máme vlastně pomocnýho kuchaře že jo. 

Ale vlastně normálně 

Výzkumník: Aha 

Respondent 9: Prostě normálně já to prostě beru jako normálního kuchaře 

Výzkumník: Jo jo jo jo 

Respondent 9: Že jo 

Výzkumník: To asi je. To tak je 
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Respondent 9: Sice normálně bez angličtiny bez němčiny. Ale to nevadí že jo. 

Vlastně my tam nemáme ani jeden jazyk že jo. Ale normálně že jo já vlastně to beru 

prostě jako kuchaře 

Výzkumník: Dobře. Ono to taky tak je. Já myslím že vy se učíte vařit 

Respondent 9: No učíme se že vlastně 

Výzkumník: Tak 

Respondent 9: My to vlastně máme spojený vlastně mezi kuchařem že jo a vlastně 

řezníkem 

Výzkumník: Jo. Ale to je výhoda  

Respondent 9: Takže 

Výzkumník: To je výhoda 

Respondent 9: My my máme vlastně kousek z tohohle a kousek z tohohle že vlastně 

dobrý no 

Výzkumník: No to je výhoda protože budete umět obojí 

Respondent 9: Což je dobrý jako  jo 

Výzkumník: Tak 

Respondent 9: Aspoň aspoň víme normálně co nás prostě čeká 

Výzkumník: Tak slečno Petro já mám teď jednu prosbu. Heleďte. Pojďte si sednout 

takhle k tomu blíž. A teďka vemte si některou z těch propisek kterou chcete. Tudle 

jsem zacvakla zrovna nechtěně. Tak si jí cvakněte 

Respondent 9: Dobrý 

Výzkumník: A tadyhle napište dnešní datum. Dneska je dvacátého třetího 

Respondent 9: Já jako nemám pojem o datumu jako nemám jako. Kam nahoru stačí 

Výzkumník: Dvacátýho třetího šestý 

Respondent 9: Šestý  

Výzkumník: Ano 

Respondent 9: Dvatisíce třináct 

Výzkumník: Tak. Tajdle napište. Já jsem si sice na to vzala jinou linii ale to nevadí. 

A tajdle napište dvacátého třtího šestý dvatisíce čtrnáct za rok 

Respondent 9: Aha 

Výzkumník: Tak. Dvatisíce čtrnáct tak. A teď si představte že tadyhle mezi tim od 

dnešního dne sem za rok. Je rok. Fakt rok dlouhá doba. A teď mi zkuste říct co za 

rok byste chtěla docílit 

Respondent 9: No výuční list 

Výzkumník: A kdy 
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Respondent 9: Výuční list 

Výzkumník: No dvacátého třetího šestý dvatisíce čtrnáct už byste měla být po 

vyučení 

Respondent 9: Ano 

Výzkumník: Tak jo. Tak tady napište výuční list. Fajn. Výuční list 

Respondent 9: Tak jako já si normálně já mám hroznou hroznou gramatiku 

Výzkumník: To nevadí 

Respondent 9: S háčkama s čárkami 

Výzkumník: To nebojte. To neřešte. To vůbec není důležitý. Tak bezvadný. Tak a 

teďka. To znamená že tadyhle je rok roční období. Tadyhle je nějakej cíl a teď mi 

zkuste říct. Co myslíte jaký kroky člověk musí udělá aby k tomu cíli tajdle za ten rok 

došel 

Respondent 9: Tak zdokonalovat sama sebe že jo nebo takhle 

Výzkumník: Dobře. A co by to třeba znamenalo v září. Co by to znamenalo v září 

Respondent 9: Já nevim v září by to třeba normálně bylo prostě nastoupení prostě do 

vlastně do vlastně třetího vlastně 

Výzkumník: Dobře tak 

Respondent 9: Do třeťáku 

Výzkumník: Tajdle někde udělejte čáru kde si myslíte že by bylo září. Tak a napište 

třetí ročník. Tak dobrý. Super. Tak. Tadyhle někde uprostřed jsou asi vánoce. Tak si 

to takhle rozdělíme. To budou asi Vánoce 

Respondent 9: To spíš no 

Výzkumník: Tak. Vánoce. Abychom se na tom trošku orientovali. Tak a teďka co 

myslíte co by bylo potřebný dosáhnout do vánoc v tom období. Co byste tak chtěla 

docílit s ohledem na to že teda budete chtít bejt vyučena 

Respondent 9: No vim normálně prostě budu vlastně mít prostě že vlastně bude 

normálně první pololetí vlastně třetího vlastně ročníku 

Výzkumník: Dobře 

Respondent 9: Tak vím že si prostě že prostě budu chtít mít lepší známky normálně. 

Protože už vím že vlastně tady vlastně v třetím vlastně ten výuční list vím už prostě 

normálně budu muset makat ještě víc. Takže vlastně na tom vlastně už ty známky 

budou ještě lepší bych řekla 

Výzkumník: Takže tajdle si dejte do toho zlepšit známky. Dobře  

Respondent 9: Stačilo by takhle 

Výzkumník: Známky. Tak fajn bezvadný. A teďka je tady od Vánoc až do toho 

datumu tadyhle. Co byste myslela 

Respondent 9: Velikonoce nebo takhle 
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Výzkumník: Dejte Velikonoce. Někde určitě budou. To jo 

Respondent 9: No 

Výzkumník: Velikonoce. Tak. A jak to bude potom. Co třeba s tímhle tím cílem tak 

Respondent 9: Vzhledem k tomu že 

Výzkumník: No 

Respondent 9: Už dejte tomu že budu mít vlastně blízko vlastně výučního listu tak si 

budu vlastně připravovat vlastně na závěrečky. Což se týče normálně ústní vaření a 

takhle že jo. Což už vlastně 

Výzkumník: Ústní a vaření. Tak fajn. A teď myslíte kdy by to tak bylo 

Respondent 9: Už vlastně tak dva tři což už tak dva tři měsíce normálně se budu 

vlastně připravovat vlastně na závěrečky že jo 

Výzkumník: Dobře. Tak tady si někde zaneste tu přípravu na závěrečky. Bezvadný 

Respondent 9: No tak třeba 

Výzkumník: A napište si to tam. Napište si to tam 

Respondent 9: Na závěrečky 

Výzkumník: Dobrý. Super. Tak bezvadný. Takže tajdle by byly. Takhle tak by to šlo 

po těch kouskách. Tak. Ale tohle jsou všechny cíle takový ty který jsou v životě 

docela náročný. Tak a teď je tady nějakej v tom období co byste vy chtěla třeba 

jenom sama za sebe. Takovej ten osobní nějakej cíl 

Respondent 9: Já 

Výzkumník: Co byste řekla 

Respondent 9: Jako já hlavně normálně fakt jako přemýšlím normálně co prostě bude 

fakt jako za ten rok jako. Protože jako já nic jinýho nepřemýšlím než fakt. Já mám 

teď v hlavě normálně ten třeťák normálně prostě normálně musim to prostě do sebe 

našlapat prostě. Nechci dopadnout prostě jak moje sestra normálně. Která prostě 

normálně 

Výzkumník: A jak dopadla 

Respondent 9: Jo ta Jana normálně prostě tím způsobem že prostě normálně neměla 

dodělanou školu prostě nic jinýho neměla prostě. Ani ten výuční list. Jako ne. Já 

říkám. Na nic jinýho nemyslím 

Výzkumník: Nechcete tohle. Tohle byste nechtěla 

Respondent 9: Ne. Nechci skončit potom takhle. To radši přemýšlím  normálně 

dopředu 

Výzkumník: Jo jo jo fajn bezvadný. Děkuju. Tak ještě akorát my sem napište Petra. 

Abych věděla že jste to byla Petra vy. A lišíte se s tou svojí slečnou kolegyní 

samozřejmě v příjmení ale to já nechci znát. Akorát teďka přemýšlím která z vás je 

starší 
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Respondent 9: No já jsem starší že jo 

Výzkumník: Vy jste starší. Tak vy 

Respondent 9: No já jsem vlastně starší o rok a pět dní že jo 

Výzkumník: Tak fajn tak 

Respondent 9: Já vlastně tu holčinu znám vlastně od tý doby co se vlastně narodila že 

jo 

Výzkumník: Jo. Tak to jo. Takže my tady napište váš věk prosim. Osumnáct. No 

super. Abych to nespletla a nemyslela si že tohle bylo její. Proto to chci. Tak 

bezvadné. Teďka je to zlé když takhle s váma někdo povídá o těchhle těch věcech 

Respondent 9: Jako  

Výzkumník: Já jsem si všimla chvílemi 

Respondent 9: Je to těžký 

Výzkumník: Je to těžký 

Respondent 9: Abych pravdu řekla 

Výzkumník: Je to těžký. Já jsem strašně ráda že jste se toho výzkumu zúčastnila a 

záleží mi na tom aby lidi jako vy v tom výzkumu byly. Takže vám moc děkuju za tu 

účast a samozřejmě až budeme mít nějaké. Protože já takhle zkoumám lidi 

v obrovským množství zařízení takže až to budu mít všechno vyzkoumaný a hotový 

samozřejmě potom přijedeme řekneme jaký byly výsledky. Jo  

Respondent 9: Dobře 

Výzkumník: Děkuju vám mockrát a přeji všechno dobrý 

Respondent 9: Vám taky 
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Respondent 10 

 

Výzkumník: Teď to bude trošku osobnější   

Respondent 10: Prosim 

Výzkumník:  Proto jsme tady jako my jakoby dva. A budeme některý věci 

zpřesňovat. Jako ptát se jakoby víc trošku do hloubky. První otázka je poměrně 

těžká. Aspoň já bych jí viděla jako těžkou. Můžeš mi říct něco o tvým životě 

Respondent 10: Například co 

Výzkumník: Jak třeba byl tvůj život. Kde ses narodil. Kam si chodil do školy. Jak 

dlouho seš tady 

Respondent 10: Tak já jsem se narodil ve Frýdlantě 

Výzkumník: Na hranicích. Frýdlant je na hranicích ne 

Respondent 10: Na hranicích Polska. Tam u Liberce. Jako Liberecký kraj 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: Chodil jsem do školy jako jestli si to dobře pamatuju tak do Nového 

Města pod Smrkem. Tam jsem také bydlel. Moje trvalý bydliště. No a  

Výzkumník: A tohle je první jako dětský domov kde seš 

Respondent 10: Druhej 

Výzkumník: Nebo už před tím. Už jsi někd před tím jsi někde byl 

Respondent 10: Před tím jsem byl jenom v dětským domově v Jabloné v Podještědí. 

Výzkumník: Aha 

Respondent 10:  To je taky u Liberce. Liberecký kraj taky. No a tam jsem chodil taky 

do školy jako. Sem chodil naposledy jsem tam byl ve třetí třídě a byl jsem tam tři 

roky. A tady jsem nějak šest let asi. Takže už jsem devět let v děcáku 

Výzkumník: Takže to ti bylo nějakých pět let šest let 

Respondent 10: Šest pět let no 

Výzkumník: A proč si změnil ten dětský domov. Můžeme si tykat. Nevadí ti to. 

Respondent 10: Ne v pohodě 

Výzkumník:  Blanka ahoj 

Respondent 10: Láďa.  No tak proto. No blbě jsem se choval. No dělal jsem špatný 

věci. Jako docela jsem se jako pral furt. No a docela jsem zlobil jako. Dělal jsem 

kraviny hrozný 

Výzkumník: Teď to považuješ za kraviny to co si dělal 

Respondent 10: Dělal jsem blbosti no 

Výzkumník: Jo. Teď si myslíš že jsou to blbosti 
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Respondent 10: No 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10: Jako jsem se změnil že jo hodně. Jsem se odnaučil všechny ty věci 

co jsem dřív dělal 

Výzkumník: A je to důležitý se to odnaučit 

Respondent 10: Je no. Do života jo. A já bych skončil asi špatně kdybych se choval 

furt jak jsem se choval před tím 

Výzkumník: Ono asi to jakoby chtělo aby sis to uvědomil že jo. Protože před tím sis 

to moc neuvědomoval 

Respondent 10: Ne. Ani ne právě 

Výzkumník: A když se tě zeptám pamatuješ si něco z toho když si ses dostal do toho 

dětskýho domovu jak to probíhalo 

Respondent 10: To se nedá zapomenout právě 

Výzkumník: Nedá se na to zapomenout. V čem je to tak zvláštní. Jakoby ty první 

momenty když si se dostal do toho dětskýho domova 

Respondent 10: No stalo se to tak že no prostě mamka nás vzala pohlídat k jedný 

ženský. Nějaká kamarádka její asi to byla myslim. No a dala jí pohlídat jako my jsme 

byli ní asi nějakou hodinu dvě. No tak ona pak odešla. Jela někam. Já nevim kam jela 

vůbec. To si nepamatuju. No a pak protože jsme jako už nechtěla nás jako hlídat že 

už jako je to moc ty dvě hodiny. Jako jsme byli malí že jo. Ani si nepamatuju za co 

na nás byla naštvaná. Jenom myslim za to že jsme jí rozbili dva hrnky nechtěně. Ona 

na nás byla naštvaná tak zavolala mamce aby si pro nás už přijela. Ona řekla že už 

jede a ona přijela asi o dvacet minut pozdějš než. A vona prostě řekla že za chvilku je 

tady. A vona teda jí nějak jak bych to řek. Prostě tak na to nečekala na ní. Šla. 

Nejdřív se ptala babičky jestli nechce někoho z nás. Nebo jestli nechce jinak půjdou 

do děcáku. Tak vzala si bráchu moje babička. A jako bráchu si vzala a nás my ostatní 

jsme jeli do Liberce na do diagnostickýho ústavu. Tak my jsme tam jeli. Mamka 

přijela asi o dvacet minut pozdějš. Jako když už my jsme odjeli. A pak asi za dvacet 

pět minut přijela mamka. A pak normálně jako říkala mi tak že prostě šla vzala si 

jako řvala jako kluci kde jste. No tak my jsme tam nebyli že jo. To jsme byli už 

v libereckým diagnosťáku. Tak nějak se to stalo 

Výzkumník: A ty říkáš jakoby v tom co já jsem pochopila že máš nějaký sourozence 

ještě 

Respondent 10: Mám 

Výzkumník: A je tady někdo s tebou 

Respondent 10: Ne 

Výzkumník: Ne. Seš tady sám. Ostatní tvý sourozenci 

Respondent 10: Můj brácha tomu ten je tomu je víc  než mě. Tomu je šestnáct už. O 

rok starší 
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Výzkumník: Ten je taky někde 

Respondent 10: Ne. Ten je u babičky 

Výzkumník: Ten jako jak si ho vzala hned 

Respondent 10: No no no 

Výzkumník: A potom 

Respondent 10:  Moje ségra ta byla dřív se mnou v tom Jablové v pod Ještědí 

v Krásný Lípě. A s ní je moje další ségra. To je Anetka. A moje nejmenší ségra. Je 

nás pět no. To je dost. A moje nejmenší ségra ta je u v péči babičky v babičky péči 

Výzkumník: A bylo by to lepší kdyby si jakoby kdyby si měl je tady 

Respondent 10: Bylo by to lepší. Chtěl bych 

Výzkumník: A bylo by to 

Respondent 10: Ne chtěl bych spíš jít za nima. Nepřál bych jim to tady. Jako tady je 

docela na ně by to bylo hodně špatný asi pro ně teda. Nejsou tady takový výhody. 

Tam to je normální děcák jako. Pro hodný děti. Já už jsem tam měl jet ale akorát si 

chci vybral že tady zůstanu. Já už jsem tam mohl bejt. Akorát jsem. Teď toho lituju 

že jo 

Výzkumník: Všechno špatný je k něčemu dobrý nakonec že jo jak se říká. A bylo by 

to jakoby dobrý ve smyslu ne že byste byli spolu ale bylo by to dobrý i jako pro 

budoucnost 

Respondent 10: Určitě 

Výzkumník: Proč 

Respondent 10: Nevim. Tak že bysme se jako já už bych  voni jsou ještě malý že jo. 

No jedna ne. Jedný už je jedenáct. Jedný je šest sedum. No sedum. Takže jako že 

bych jí chránil třeba 

Výzkumník: Jako brácha 

Respondent 10: No jasně 

Výzkumník: Jasně. To je fajn. A máš nějaký koníčky 

Respondent 10: Mám 

Výzkumník: Jaký 

Respondent 10: Sport 

Výzkumník: Sport 

Respondent 10: Taky. Sport 

Výzkumník: Jakoby koukat na sport nebo hrát 

Respondent 10: No koukat taky. Hrát fotbal pinponk floorball 

Výzkumník: A si v nějakým družstvu 
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Respondent 10: Hrál jsem za Slovan 

Výzkumník: To je dobrý ne 

Respondent 10: Chvilku jo 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10: Pak sem šel do toho děcáku 

Výzkumník: No tak to ještě může bejt ne 

Respondent 10: No nevim právě. Taky o tom přemýšlím 

Výzkumník: Jo že by si. A máte tu možnost tady někde chodit do nějakých kroužků 

nebo do něčeho 

Respondent 10: Jo jo jo tady jo. Ale jenom jako dhácký takový jako 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: Chodíme tady někam do sídliště jako si zahrát 

Výzkumník: Takže jakoby že byste mohli chodit na kroužky mimo 

Respondent 10: To nevim. Asi ne. Jako jo. Možná tak šachy tady chodí jeden kluk. 

Dá se to zařídit. Anebo chodíme na kroužek na plavečák. Ale akorát to jsou jako  náš 

kroužek akorát to jenom zaplatíme že tam jdeme 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: No 

Výzkumník: A jakoby teď se bavíme o nějakým sportu a podobně to jakoby to 

souvisí s volným časem. Jak trávíš tady ty volný čas a kdy ho máš 

Respondent 10: Tak odpoledne 

Výzkumník: Jako po škole 

Respondent 10: Po škole 

Výzkumník: Když přijedete ze školy. A můžeš si nějakým způsobem ovlivnit jak 

budeš trávit ten čas po tý škole. Nebo je to tady jakoby daný striktně nějak 

Respondent 10: Ovlivním třeba na samostatný vycházce.  A nebo spíš já nejdřív 

program a pak jako. Nejdřív jako bysme měli jít třeba například večeře že jo svačina 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: Oběd nějaký úklid. Nějaký program třeba jakoby. No třeba ten úklid 

sobotní. A takovýhle no 

Výzkumník: Takže prvně povinnosti pak zábava 

Respondent 10: Přesně 

Výzkumník:  Jo. Tak jo. A my jsme se bavili i o tom kapesným. Můžete si za to 

koupit cokoliv chcete za to kapesný 
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Respondent 10: Cokoliv chceme to asi ne. Ale jako něco z jídla určitě jako docela 

dost věcí jako skoro všechno asi. No ale jinak já si kupuju většinou spíš nevim 

například sluchátka nějakou kšiltovku takovýhle věci 

Výzkumník: To co se ti líbí 

Respondent 10: No jasně. No to co si třeba dám na sebe že jo 

Výzkumník: A jak to máte s oblečením. Dostáváte třeba peníze na oblečení a můžete 

si ho koupit sami 

Respondent 10: No to ne to ne. To jako tady jdeme když tak s vychovatelem. Ale 

jinak já si kupuju přináším z domova oblečení 

Výzkumník: Takže jezdíš domů 

Respondent 10: No jasně 

Výzkumník: Jo. A jak často 

Respondent 10: Většinou na prázdniny 

Výzkumník: Na velký nebo i na malý 

Respondent 10: Na všechny 

Výzkumník: Jo. A dobrý 

Respondent 10: Jo dobrý 

Výzkumník: A když to vemeš jakoby porovnáš to jak vychovávaj tebe tady. Myslíš 

že tě tady vychovávaj to je první otázka 

Respondent 10: Vychovali mě 

Výzkumník: Jo. A myslíš že tě vychovávaj líp nebo hůř třeba než by tě vychovali 

doma 

Respondent 10: Jako ne. Doma mě vychovali dobře ale tady mi docela pomohla ta 

jedna psycholožka která už teďkom tady není . Teďkom nedávno odešla 

Výzkumník: Takže to bereš tak jako že bys třeba tu pomoc neměl doma. Tu co ti 

nabídla ona 

Respondent 10: Měl možná 

Výzkumník: Že jakoby 

Respondent 10: Kdybych byl od tý doby doma a nešel bych ani do toho do prvního 

děcáku. Protože tam jsem se naučil sprostý slova 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10:  To jsem byl ještě hodně malej a neznal jsem žádný sprostý slova 

právě. Jenom rusky 

Výzkumník: Jenom rusky 

Respondent 10: No. Můj táta je Rusák právě 
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Výzkumník: Aha. Takže umíš i rusky 

Respondent 10: Trochu 

Výzkumník: Jo. Ty bláho. To je dobrý. Aspoň máš nějakou devizu do budoucna ne 

Respondent 10: To jo. Tak trochu no. Tam umím úplně perfektně 

Výzkumník: A je něco za co tě tady pochválej 

Respondent 10: Jo za chování 

Výzkumník: Jo. A za co ještě 

Respondent 10: Za pomáhání třeba když pomůžu za něco nebo když uklidím třeba 

Výzkumník: A ta pochvala je co jakoby. To je něco hmotnýho nebo jako že ti někdo 

řekne to je fajn žes to udělal 

Respondent 10: To jo jako. Řeknou mi že je to fajn jako že. Jsou  na ně jako hrdý tak 

Výzkumník: Aha 

Respondent 10: Tak nějak to říkaj 

Výzkumník: A je něco za co tě i trestaj 

Respondent 10: No jasně no. Určitě 

Výzkumník: A za co 

Respondent 10: Jako trestaj ne. Ale třeba jako úklid třeba. Zaracha třeba 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: Jako nemůžu na počítač. Na televizi se nemůžu dívat. Tak jako 

normálně 

Výzkumník: Tak jako doma 

Respondent 10: No 

Výzkumník: A co musíš udělat aby si dostal takovejhle trest řekněme zákaz počítače 

a podobně 

Respondent 10: Nevim třeba to bych se musel dostat špatný chování. No ale když 

holt to špatný chování dostanu tak mám tady to ale to špatný chování stačí nějaká 

maličkost třeba. Někoho strčit. Bunda … třeba 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: No a nebo mu říct nějak drze sprostě třeba sprostý nějakou nějak 

třeba tykat. Že když jen tyknete budete tykat s nějakýmu dospělýmu tak třeba zase 

dostanete éčko. Nebo když jenom třeba vezmete a dáte mu tělo tak mu ještě jako 

nechcetejako za třeba. Napadení. Sprostý slova 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: Odchod. Teda jak se tomu říká odstup od skupiny nebo tak nějak se 

tomu říká 
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Výzkumník: Že tam jako v tý skupině nejsi že se straníš 

Respondent 10: Jako třeba oni. No jasně jako že jdu napřed ne jako napřed ale že 

jako vzdálení od skupiny třeba. To je jako.  Voni tohle berou jako útěk no 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: Vzdálení od skupiny je útěk jako. Řekneš já nikam já nejdu já jdu 

pryč. Třeba tohle to  a jde někam to je vzdálení osob to je taky úplně špatný. No a 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: A všelijaký takovýhle věci co se nemaji dělat no 

Výzkumník: A víš co tak teď to vemem úplně z jinýho konce. Jaký lidi se ti líběji 

Respondent 10: Mě jak jako 

Výzkumník: Když půjdeš po ulici a půjde proti tobě třeba nějakej muž a ty si řekneš 

ten se mi nelíbí nebo ten se mi líbí. Podle čeho to poznáš že se ti ty lidi líběj. Že jsou 

třeba čistě oblečený jsou štíhlí. Jaký lidi se ti líbí 

Respondent 10: Tak holky 

Výzkumník: Jasně. Takže jaký se ti líběji holky 

Respondent 10: Tak určitě štíhlí. Hubený jako. Hubený a třeba. Aby nebyly úplně 

vysoký. Tak maximálně co jsem já. Třeba hnědovlásky. Občas i blondýnky 

Výzkumník: To záleží asi i na tom jak vypadaj viď 

Respondent 10: No 

Výzkumník: No a když už jsme u toho máš někoho nějakou přítelkyni 

Respondent 10: Mám. Jo no 

Výzkumník: Jak dlouho 

Respondent 10: Tak rok 

Výzkumník: Jo. A jsi spokojenej 

Respondent 10: Jo. Docela jo 

Výzkumník: A je tady odsaď z děcáku nebo je z venku 

Respondent 10: Z venku 

Výzkumník: Jo. A kdy se s ní teda vídáš 

Respondent 10: Skoro každej den 

Výzkumník: Takže taky jakoby přímo ze Slaného 

Respondent 10: Hm 

Výzkumník: A můžeš si jakoby ovlivnit to kdy se s ní uvidíš. To znamená 

Respondent 10: Jo. Vycházka 

Výzkumník: Jo. Takže na vycházce. A v tom není jakoby problém 
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Respondent 10: Ne ne ne 

Výzkumník: A kdybyste do budoucna třeba spolu chtěli bejt já nevim tady na pokoji 

nebo někde byl by to problém 

Respondent 10: To nevim vůbec. Asi ne. Já nevim 

Výzkumník: Ještě si na to nemyslel takhle 

Respondent 10: Ne. Neptal jsem se právě 

Výzkumník: Protože tak jak budeš stárnout tak určitě budete chtít spolu bejt že jo 

Respondent 10: No to je jasný 

Výzkumník: Jenom jestli nevíš jak to tady chodí 

Respondent 10: No ono totiž zatím ne takovýhle. Teďkom by to  ještě nešlo. Teď ne 

ještě 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 10: To asi ne 

Výzkumník: Tak jakoby teď jsme mluvili o tý tvý přítelkyni. Máš tady ještě nějaký 

blízký známý kamarády 

Respondent 10: Tady jako. No mám kamarády 

Výzkumník: Tady přímo v domově i venku 

Respondent 10: Tady i venku no 

Výzkumník: A ve škole 

Respondent 10: Taky 

Výzkumník: A doma v Liberci nebo tam 

Respondent 10: No taky no určitě 

Výzkumník: Taky. A kterých je víc. Který tý skupiny. Tady. Venku. V Liberci 

Respondent 10: Asi v Liberci 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10: Určitě 

Výzkumník: Čím jsou jiný jakoby. Že je znáš už dlouho 

Respondent 10: Dýl. No 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10: Dá se na ně spolehnout 

Výzkumník: Takže jim důvěřuješ 

Respondent 10: No jasně no 

Výzkumník: A kromě toho máš ještě někoho blízkýho kromě teda těch kamarádů 

přítelkyně 
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Respondent 10: Rodinu 

Výzkumník: Rodinu. Ještě někoho. A když to vemu úplně takhle vy tady máte tety 

strejdy předpokládám že říkáte. Považuješ je za osobu blízkou 

Respondent 10: Tak ani to ne. Tolik ne. Ale jako. Tak to je těžký 

Výzkumník: Těžká otázka viď 

Respondent 10: Nevim. Myslim si že asi ne. Jako jako rodinu je nepovažuju ne to 

Výzkumník: Takže spíš to bereš tak že tady s nima musíš trávit ten čas. Že se o tebe 

mají starat 

Respondent 10: Jako neříkám jako. Jak bych to řek. No jako neberu je úplně za jako 

rodinu některý. A některý jako beru jako že je mám hodně rád. No některý jo no. Ale 

některý taky ne 

Výzkumník: Jasně. Je to podle tak jak si vybíráme kamarády tak 

Respondent 10: Jasně 

Výzkumník: Asi máš  někoho oblíbeného a někoho míň viď 

Respondent 10: No 

Výzkumník: A tak jo. Počkej ještě já tak. Co obnáší když chce člověk bydlet sám 

Respondent 10: Nevim. Jak to myslíte ještě jednou 

Výzkumník: Kdyby si teď jako ti bylo osmnáct řekněme. Odcházel jsi tady 

z dětskýho domova. Co jakoby  jakoby bys musel udělat nebo co to znamená že 

budeš bydlet sám 

Respondent 10: Nevim. Musim se už o sebe sám starat. Nebudou mi tady říkat 

v kolik hodin mám hodit do práce do školy a takhle. To je jiný prostě už. Už prostě 

se starám sám o sebe 

Výzkumník: A máš představu o tom jaký náklady jsou 

Respondent 10: No bojím se. Protože třeba bojim se že zaspím. Že tady mi že třeba 

to tak říkám jenom příklad že bych jako jako neměl třeba tolik jídla kolik mi tady 

nabízejí že jo. Furt. Jenom příklad jeden. Tak já budu mít jako dost peněz že jo. Mám 

ten účet. Jako docela dost tam mám 

Výzkumník: A je to jakoby ty to bereš jako jistotu trošku 

Respondent 10: A co 

Výzkumník: Ty peníze že máš 

Respondent 10: No mám. Vím to 

Výzkumník: A bereš to jako jistotu že máš nějakej jako finanční prostředky na 

začátek 

Respondent 10: Určitě no 

Výzkumník: A myslíš že ostatní to mají taky 
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Respondent 10: Ne všichni ne 

Výzkumník: Takže myslíš si že máš proti nim výhodu 

Respondent 10: No asi jo 

Výzkumník: Asi jo 

Respondent 10: Možná jo no. No jeden kluk to tady ještě má. Kamarád. To je můj 

nejlepší kamarád 

Výzkumník: A takhle když to řikáš že máš takových peněz nemyslíš si že třeba by se 

mohlo něco stát že by ti je někdo o ty peníze mohl připravit 

Respondent 10: Je to možný 

Výzkumník: Přemýšlel si nad tím někdy takhle 

Respondent 10: Tak trochu taky 

Výzkumník: Jo protože sám tady. Ne říkáš to nám ale 

Respondent 10: Například žena že jo. Třeba může takováhle být. To by byl mazec 

Výzkumník: A když se vrátím k tomu bydlení. Máš představu kolik takový bydlení 

stojí 

Respondent 10: Hodně 

Výzkumník: Co musíš všechno platit 

Respondent 10: No to si taky dokážu představit. No ty jo. Teď jste mě dostala. Ono 

je to hrozně drahý. Třeba babička platila za měsíc dvanáct tisíc jenom za vodu. Za 

vodu takových dvanáct no. To je za chvilku pryč 

Výzkumník: A co se ještě platí kromě vody teda 

Respondent 10: Nájem. Elektrika 

Výzkumník: Jasný 

Respondent 10: Plyn 

Výzkumník: Určitě 

Respondent 10: Jídlo. Škola 

Výzkumník: Pokud budeš chodit do školy ještě tak určitě 

Respondent 10: Jako myslím dítěti 

Výzkumník: Tak to stoprocentně 

Respondent 10: Oblečení  

Výzkumník: To stoprocentně. A myslíš že vyjdeš v budoucnu s penězma 

Respondent 10: Já nevim. To je těžký. Tak na celej život asi ne 

Výzkumník: A myslíš kdyby ti pomohlo kdyby kdyby než půjdeš jako do toho života 

kdyby sis mohl zkusit sám bydlet v nějakým bytě nebo s ostatníma 
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Respondent 10: Jako myslíte postavit dům jako svůj dům anebo 

Výzkumník: I s ostatníma víš jakoby na. (Vyrušení) Myslíš si že by že by to mělo 

význam třeba tady v domově. Nebo domov občas má jako byty kde ty lidi který jdou 

ven potom že žijou. Myslíš že by to byla pro tebe výhoda 

Respondent 10: Jo. Hodně velká 

Výzkumník: Proč 

Respondent 10:  Tak měl bych byt zatím že jo 

Výzkumník: Jo oni tam tak jak vy máte tady skupiny tak tam mají byt a žijou tady ve 

skupině že jo. Starají se sami o sobe. Myslíš si že by to pro tebe bylo přínosný. Že 

bys to chtěl takhle 

Respondent 10: No nebylo by to špatný. Ale taky. Ale taky nevýhoda trochu 

Výzkumník: Jak to 

Respondent 10: Takže bych bydlel jako v tom  tam kde jsem byl že jo. Spíš bych 

chtěl jít někam do světa 

Výzkumník: No tak pokud by si musel být třeba tady ještě že jo v domově tak by 

bylo možná lepší bydlet v bytě ne 

Respondent 10: No bylo no. To určitě 

Výzkumník: Kdyby si ty přemýšlel jsi nad tím kdyby si odcházel tady z dětskýho 

domova šel by si domů k rodině 

Respondent 10: Nejdřív 

Výzkumník: Nejdřív. A potom až by si chtěl bejt sám 

Respondent 10: Tak si najdu  nejdřív byt a půjdu bydlet do bytu 

Výzkumník: A myslíš si že ta rodina tvoje je schopná se o tebe postarat až přijdeš 

Respondent 10: To je těžký. Já myslím že jo. Určitě 

Výzkumník: Schopná a ochotná 

Respondent 10: Ochotná jo no 

Výzkumník: Akorát schopná těžko říct 

Respondent 10: Jako ona by to pro mě udělala určitě mamka 

Výzkumník: Dobře. Tak a teď tady máme poslední věc. Tě poprosím vem si tužku. 

To je pro mě papírek. To je dneska. Dneska je šestýho října 

Respondent 10: Jo jo 

Výzkumník: Jenom abys měl představu jakoby tak. Tak a tady na konci tý čáry to je 

abychom si to mohli líp představit. Abych měla představu. Tady na konci je přesně 

šestýho října příští rok 

Respondent 10: Takže dvatisíce čtrnáct 
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Výzkumník: Tak a teď si budeme jakoby povídat o tom roku kterej je jakoby před 

tebou. A mě by zajímalo co v tom roce chceš dokázat 

Respondent 10: Dokázat. Chci no tu školu. Tu praxi  chci dotáhout úplně co nejvíc. 

Tak učení určitě. Vyznamenání chci zkusit 

Výzkumník: A to je po celý tý v podstatě po celý tý době že jo celej ten rok. A co 

proto musíš udělat aby si dosáh toho vyznamenání 

Respondent 10: Učit se. Poslouchat v hodinách. Psát  všechno. Dělat úkoly 

Výzkumník: A je ještě něco čeho by si chtěl dosáhnout. Nějakej cíl 

Respondent 10: Tak asi nevim asi ne 

Výzkumník: A přemýšlel si třeba o tom že by si zkusil nějakou brigádu 

Respondent 10: To určitě no. To taky. 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10:  Kam budu chtít  no 

Výzkumník: A kde by ta brigáda tak byla 

Respondent 10: Nevim tak bych se domluvil s nějakym vychovatelem například 

Výzkumník: Jakoby aby si mohl jít na brigádu 

Respondent 10: No. Nebo s paní vedoucí 

Výzkumník: A na tu brigádu by si šel kam 

Respondent 10: Nevim podle toho s kým bych si to domluvil 

Výzkumník: Ty si říkal přece že to že  jakoby na prázdniny chodíš jezdíš dom ne 

Respondent 10: No. Tam taky no mám brigádu vždycky. I jako nedávno jsem měl 

Výzkumník: A co tam děláš za brigádu 

Respondent 10: Na střeše dělám pokrývače 

Výzkumník: Na střeše pokrývače 

Respondent 10: Pomáhám 

Výzkumník: To je dobrý 

Respondent 10: Pomáhám. Umím to 

Výzkumník: A kolik si tam tak vyděláš za to 

Respondent 10: Za den pětikilo dostanu 

Výzkumník: To není špatný ne 

Respondent 10: Je to dost docela na den. To jde 

Výzkumník: A přemýšlels někdy jakoby tebe to trošku netíží jo že ty jakoby si říkal 

že máš třeba ten fond s těma alimentama. Přemýšlel si nad tím že by si začal jakoby 

něco šetřit na to až tady odsaď půjdeš. Protože ti bude šestnáct za dva roky osmnáct 
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Respondent 10: No asi jo určitě. Na auto. No nejdřív na barák. Jako první má 

přednost barák spíš asi. Na dům. Určitě budu chtít šetřit. Nebo ne spíš na dům ale jak 

bych to řekl. Spíš na byt nějakej 

Výzkumník: A počítal sis to někdy jakoby jestli ti ty peníze vůbec jakoby na to stačej 

Respondent 10: Nepočítal 

Výzkumník: A myslíš si že sedumsettisíc je hodně 

Respondent 10: Tolik ne 

Výzkumník: Tak co když na to nebudeš mít 

Respondent 10: No to bude velkej problém 

Výzkumník: Co potom 

Respondent 10: Tak budu se muset vrátit k rodině 

Výzkumník: Jakoby aby si něco našetřil  

Respondent 10: No abych šetřil dál. Nebo abych koupil nějakej menší byt nebo do 

paneláku 

Výzkumník: A když už tu trochu mluvíme o tý budoucnosti. Kdyby se v tý 

budoucnosti něco dělo. Něco špatnýho 

Respondent 10: No 

Výzkumník: Kam by sis šel pro radu nebo na koho by ses obrátil 

Respondent 10: Kdybych no nevim nenám na koho. No nevim 

Výzkumník: Kdyby si měl třeba finanční problémy. Jo něco se stalo udělal si já 

nevím špatnej úvěr nebo cokoliv co by si dělal 

Respondent 10: Za rodinou 

Výzkumník: Ty myslíš že by ti poradili 

Respondent 10: Já nemám za kým jiným 

Výzkumník: A myslíš že by třeba bylo možný se vrátit sem do děcáku a zeptat se 

třeba těch strejdů nebo tet. Těch který jsou ti svým způsobem blízký 

Respondent 10: Ty už na mě dávno zapomenou. A úplně se na mě vykašlou 

Výzkumník: Nevim 

Respondent 10: Taky asi. Kdyby tady byla paní Lucka tak jo 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10: Hm 

Výzkumník: Čím myslíš že je tenhle ten děcák jinej. Ty si říkal že by i ta holčina. 

Teď si nevzpomenu na jméno 

Respondent 10: Nikča 
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Výzkumník: Nikča. Ta říkala že by taky chtěla jako jít někam jinam. Co jako je tady 

pro tebe jako těžký. Ten režim 

Respondent 10: Jo 

Výzkumník: Co je na tom režimu špatnýho 

Respondent 10: To hodnocení. Mříže 

Výzkumník: Jako vězení ti to připadá 

Respondent 10: No taky tak trochu 

Výzkumník: A ještě mi řekni jednu věc. Kdyby si taky odsaď měl jít do života bejt 

sám. Naučil tě taky někdo něco do toho života. A teď nemyslím školu. Protože škola 

je jakoby práce že jo. Ale něco to abys mohl bejt sám. Umíš se o sebe postarat. 

Uvařit vyprat 

Respondent 10: No jasný 

Výzkumník: Děláte to tady 

Respondent 10: Taky občas něco 

Výzkumník: Jo 

Respondent 10: No 

Výzkumník: A myslíš si že je to dobře že to po vás chtějí 

 Respondent 10: No je. Aspoň to budu mít do života jako natrénovaný 

Výzkumník: A v podstatě ty teď nemáš žádný cíle 

Respondent 10: Ani ne 

Výzkumník: Jenom chceš udělat tu školu 

Respondent 10: Učení jenom. Můj cíl je prostě škola 

Výzkumník: Tak jo. To je všechno 

………………………….. 

Rozloučení 
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Respondent 11 

 

Výzkumník: Takže to je druhá část rozhovoru s panem Karlem a já se teďka ještě 

zeptám na nějaký další věci o kterým se nemusíme bavit s těma před těma ostatníma. 

Co rád děláte kromě železnice. Železnici máte nejradši. To koukám. Copak ještě rád 

děláte pane Karle 

Respondent 11: Asi už nic. Jenom vláčky 

Výzkumník: Vláčky vás zajímají. A je něco kam třeba rád chodíte. Nějaký místo 

nebo nějaká akce nebo něco co se uděje. Kam byste třeba rád šel 

Respondent 11: Já chodím do království železnic 

Výzkumník: Chodíte do království železnic. A to je kde 

Respondent 11: Na Smíchově 

Výzkumník: Aha. Kousek od Anděla 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Já jsem myslela že je to tady někde ve Slaným 

Respondent 11: Je tam hrozně rád jezdím no 

Výzkumník: A kdepak bydlíte jinak 

Respondent 11: V Neratovicích 

Výzkumník: To je kousek od Prahy. A jezdíte sám nebo s někým  

Respondent 11: To se strejdou jsme tam byli o prázdninách 

Výzkumník: A ještě někde 

Respondent 11: Že je tam středočeskej kraj tak 

Výzkumník: To je pravda 

Respondent 11: Tam je postavenej. Kraj veškerej pro koleji modelových. Mají tam 

falešný svítící semafory. Lampy svítící. Střídá se tam noc a den 

Výzkumník: Tak to je úžasný. To je vlastně. Tam by člověk mohl strávit klidně celý 

týden aby se na to díval. To máte pravdu. A když máte chvilečku volna a neděláte si 

zrovna něco na té vaší železnici vidím tady puzzle. To jste skládal vy 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Puzzle taky skládáte rád nebo jenom někdy 

Respondent 11: Já skládám puzzle ale menší. Pětistovky a todle. Neskládám 

Výzkumník: Aha. Aha. Jo. Takovýhle nějaký který mají lepší výřezy 

Respondent 11: Jo  

Výzkumník: Myslím že jo 

Respondent 11: Ale je to menší 
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Výzkumník: Je to menší 

Respondent 11: Maximálně stovku nebo stošedesát 

Výzkumník: Ale tyhle mají myslím ještě míň ne. Ten krajní kdy má 

Respondent 11: Tadle ta ta mašinka Tomáš. To je stovka. A tady to nevim 

Výzkumník: Tohle bude asi míň kusů. Má to větší kousky. Ale to není důležitý. 

Můžete si sám koupit věci který se vám líbí 

Respondent 11: Jo. Když na to jsou peníze tak jo  

Výzkumník: Tak jo. A co to je nejčastěji 

Respondent 11: Třeba si koupím něco k snědku. Třeba nějaký sladkosti nebo tak 

něco 

Výzkumník: Máte je rád 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Jo. A v tom učebním oboru kde se učíte tak tam toho sladkého je docela 

dost 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: To je fajn. Taky ochutnáte 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Jo 

Respondent 11: Když paní mistrová dělá nějakou roládu a vy to místu už má 

prázdnou tak si to vylížu ty  mísy. Jako že vezmu tu stěrku a celý to 

Výzkumník: Jo jo jo. Ale to je dobrota teda. To je docela dobrota. Můžete se 

rozhodnout sám o tom co budete v průběhu dne dělat 

Respondent 11: Ne to je určitej plán kterej se musí dělat 

Výzkumník: A jak to je 

Respondent 11: Třeba ráno přijdem převléknem se do toho bílýho oděvu. Potom 

potom začnem dělat ty věci třeba se dáváme dohromady myčku uděláme pití. 

Abychom měli co pít. Umyjem hrnce a tak 

Výzkumník: Umyjete hrnce. Bezvadný. A když přijdete sem tak tady můžete 

rozhodnout o tom co budete dělat 

Respondent 11: Ne. To mají taky tady svůj plán 

Výzkumník: A jak to je. Jak to funguje. Ono je to všude jinde. Tak proto se ptám. 

Všude je to jinak 

Respondent 11: Třeba v sobotu máme úklid 

Výzkumník: A ještě nějak. Co se ještě dělá 
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Respondent 11: Normálme máte ještě v plánu že že děláme úklid okolo areálu dé dé 

eš. Prostě máme určitej plán 

Výzkumník: A jak to chodí pane Karle. To jako každý ráno víte co budete dělat nebo 

vám to někde řekne. Nebo se to někde dohodne nebo já nevim 

Respondent 11: Řeknou to. Řeknou 

Výzkumník: Řeknou to. Jo 

Respondent 11: Že nám to přečnou v papírech. Jak oni mají plán a tam nám řeknou 

Výzkumník: A ptají se někdy na to co byste vy rádi dělali 

Respondent 11: To já nevim 

Výzkumník: Já taky nevím. Netuším vůbec. Heleďte teď se možná zeptám úplně na 

jiné oblasti. Vy jste říkal že máte starost o svojí maminku o babičku. A že bydlíte 

s maminkou. Ještě s někým bydlíte 

Respondent 11: Jenom s mámou. To jenom já mamka bydlí spolu a babička bydlí. 

Babička s dědou se strejdou bydlí to přes dvě ulice dál  

Výzkumník: Ale to je blízko docela 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: To je fajn. To je člověk může navštěvovat. Tak to je pěkné. Co myslíte 

jak vás mamka vychovávala 

Respondent 11: Dobře 

Výzkumník: A za co vás třeba trestala. Nebo naopak chválila já nevim. Jak tohle 

bylo 

Respondent 11: Já jsem s mamkou vycházel dobře 

Výzkumník: S mamkou jste vycházel 

Respondent 11: I s babičkou a dědou 

Výzkumník: A trestali vás za něco 

Respondent 11: Mamka byla na mě hodná 

Výzkumník: Jo. A trestali vás někdy za něco 

Respondent 11: Třeba když jsem já nevim něco že třeba když jsem nechtíc já nevim 

jak bych to řekl 

Výzkumník: Tak jak to bylo. Nemusíte mít strach 

Respondent 11: Třeba když jsem si nechtěl uklidit hračky tak mi mamka mi to řekla 

v klidu a uklidil jsem je potom 

Výzkumník: A potrestala vás něčím třeba 

Respondent 11: Ne 

Výzkumník: Že by třeba něco řekla hele a  nesmíš 
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Respondent 11: Třeba mi řekne Kájo tohle nesmíš dělat a tak 

Výzkumník: Jo takhle 

Respondent 11: Jinak mě nebila moc 

Výzkumník: Jo 

Respondent 11: Byla na mě hodná 

Výzkumník: A za co vás chválila 

Respondent 11: Třeba když jsem jí pomohl s nádobím a tak 

Výzkumník: A teďka když přijedete domů. Vy jste říkal že jezdíte občas domů jak 

často 

Respondent 11: Každých čtrnáct dní 

Výzkumník: To je fajn. A teďka za co vás chválí maminka 

Respondent 11: Třeba mi říká abych tady byl hodnej abych se co nejdřív dostal domů 

Výzkumník: Jo jo. A jakou jak vidíte tu vaši situaci doma teď. Jaký to vlastně je 

Respondent 11: Jsem smutnej že tam nemůžu s mamkou být 

Výzkumník: Myslím si. Stýská se vám 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: A jak to poznáte že začnete být smutný 

Respondent 11: Já nevim 

Výzkumník: Najednou se to tak objeví 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Dobře tak. Víte co zkuste mi vyprávět něco o svým životě. Vlastně od 

od tý doby co jste se narodil. Co všechno se událo. Jak to bylo všechno 

Respondent 11: Já už si to nepamatuju 

Výzkumník: Tak to co si vzpomenete 

Respondent 11: Nic si nevzpomenu 

Výzkumník: Kdepak jste se narodil 

Respondent 11: V Mělníku 

Výzkumník: Ale to je trošku ze Slanýho. Nevím já to tady neznám 

Respondent 11: Že že mamka neměla peníze že já nevim. On že on v tý Neratovický 

tam je taky v nemocnici akorát tam se to platilo tak mamka jela na Mělník protože 

tam to bylo zadarmo 

Výzkumník: A vy jste se proto narodil v Mělníku. A bydlel jste a bydlíte pořád 

v Neratovicích 

Respondent 11: Jo 
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Výzkumník: Kampak jste chodil do školky. Chodil jste 

Respondent 11: Chodil jsem do školky 

Výzkumník: U vás nebo někde jinde 

Respondent 11: V Lobkovicích. To je kousek od Neratovic 

Výzkumník: A jaký to tam bylo 

Respondent 11: Hezký 

Výzkumník: Jo 

Respondent 11: No  

Výzkumník: Vzpomínáte si na něco z tý doby 

Respondent 11: Že jsem stál pod tam měli takový dřevěný kosti s dírama a s dvěma 

tyčema. A já jsem si postavil s klukama ještě s holkama mašinu. A hráli jsme si na 

vláček. Dokonce to i jezdilo 

Výzkumník: Prosim vás. No tak to teda vás vláčky bavěji už hodně dlouho. Pěkně 

Respondent 11: Od dětství od malička už mě bavěji vláčky 

Výzkumník: Vláčky. No a pak jste přišel do školy a tam jste chodila kam do školy 

Respondent 11: Na Mělník 

Výzkumník: Na Mělník. A bydlel jste v Neratovicích a jezdil jste do Mělníka nebo to 

ještě bylo když jste byli v Mělníce 

Respondent 11: Jezdil jsem z Neratovic 

Výzkumník: Z Neratovic jste jezdil 

Respondent 11: Jejich autobusem 

Výzkumník: Autobusem. A jak dlouho to trvalo než jste dojel 

Respondent 11: Dvacet minut 

Výzkumník: To není tak daleko 

Respondent 11: To ne 

Výzkumník: Dobře. A jaký to tam bylo. Vzpomínáte na něco z tý školy 

Respondent 11: Tam jsem měl samý problémy 

Výzkumník: Prosim vás. A co se stalo nebo dělo 

Respondent 11: Ale byl jsem drzej na učitele. Tak proto jsem skončil v Bohnicích v 

takovém zařízení 

Výzkumník: No prosim vás. No ale to není to se může stát v životě každýmu tohle. 

To není tak že by to bylo kvůli tomu že byste byl špatný člověk. Ale může se to stát 

každýmu tohle. Je spousta lidí kterým se to stane. Ale to také neznamená že se z toho 

nemůžou dostat dostat zpátky jo. Tak něco se událo zkrátka s vaším zdravím a byl 

jste potom byl jste potom v Bohnicích. A odtaď z těch Bohnic 
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Respondent 11: Sem šel do Dobřichovic 

Výzkumník: Do Dobřichovic. Dobřichovice to je myslim východnej ústav. Jo. A 

odtaď sem. Hm. A Jak jste tu dlouho 

Respondent 11: Už jsem tady od začátku vánoc minulých 

Výzkumník: Minulých. Takže v loňským roce dvatisíce dvanáct asi tak 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Aha. A říkal jste že jste teď v prvním ročníku. A kam jste chodil do 

školy než jste šel teď na to učiliště 

Respondent 11: Jak jako 

Výzkumník: No vy říkáte že teď jste v prvním ročníku na učilišti je to tak 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Jo. A to jste začal teď v září jo 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: A před tím 

Respondent 11: To jsem chodil to do školy která je tady součástí budovy 

Výzkumník: Jo takhle. To máte školu v budově 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: A to já jsem nevěděla právě. Proto se ptám. Dobře a tak teď to je stejný 

druh školy jako jste měli v tom Mělníku nebo je to tady jiná škola nebo jak to je 

Respondent 11: To je praktická taky 

Výzkumník: Tady nebo tam 

Respondent 11: Tady 

Výzkumník: Tady 

Respondent 11: Že jsem že ona byla i tam praktická. Já jsem měl ty problémy 

Výzkumník: Jo jasně jasně. Takže jste přišel sem. Tak. Dobře a teď když bych se 

když bych se zeptala vrátíme se možná možná k tomu že lidi když dospívaj třeba 

mají mají představu že si najdou nějakýho kluka nebo holku. A když vy byste si měl 

hledat slečnu nebo která by se vám líbila jakej typ 

Respondent 11: Já nevim 

Výzkumník: A chodil jste někdy s nějakou 

Respondent 11: Ne. Vůbec  

Výzkumník: Vůbec. Neláká vás to 

Respondent 11: Ne 

Výzkumník: Ne 
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Respondent 11: Vůbec 

Výzkumník: Ženský ne 

Respondent 11: Ne 

Výzkumník: A máte někoho s kým si třeba povídáte když vás něco trápí 

Respondent 11: Mám tady tu psycholožku taky. Nebo si povídám s vychovatelem 

Výzkumník: Jo 

Respondent 11: Když mám nějaký problémy 

Výzkumník: Jo. A třeba kamaráda nebokamarádku 

Respondent 11: Ne s nima to neprobírám 

Výzkumník: To ne. A myslíte že by to že to není dobře nebo nebo co vede k tomu že 

to s nima neprobíráte 

Respondent 11: Že by to mohli někomu vykecat 

Výzkumník: Jo takhle. Aha. A že to není soukromí pak 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Dobře a nějakej kamarád tady je pro vás třeba 

Respondent 11: Ne 

Výzkumník: Vůbec. Tak a teď zkuste mi říct co všechno co všechno by mohl člověk 

udělat. Představte si podívejte teď jsme u tý u tohohle toho podívejte. Dejme tomu 

že. Napište sem prosím dnešní datum. Tadyhle. Tady je napsáno dnes 

Respondent 11: Kolikátého je dneska vůbec 

Výzkumník: Dneska je šestého. Šestého října. Tak dobrý. Dvatisíce třináct. Výborně. 

Tak. A tadyhle  napíšem za rok. Šestého desátý ale dvatisíce čtrnáct. Tak. No 

výborně. Čtrnáct 

Respondent 11: Aha 

Výzkumník: Dobré. Takže je to rok jo 

Respondent 11: Hm 

Výzkumník: A teď si představte že rok je vlastně takhle dlouhá doba. A zkuste mi 

říct co všechno byste za ten rok chtěl dokázat. Zkuste to. Nejdřív mi to řekněte a pak 

to tam nějak uděláme. Tak. Co byste chtěl nejdřív 

Respondent 11: Třeba třeba se učit do druhýho ročníku 

Výzkumník: To bude tadyhle někde 

Respondent 11: Hm 

Výzkumník: Tak tadyhle uděláme někde čáru. A tahdle napíšeme druhý ročník ano 

Respondent 11: Jo 
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Výzkumník: A teď co do té doby 

Respondent 11: Zvládat první ročník 

Výzkumník: To je tady 

Respondent 11: Mít 

Výzkumník: Protože do druhýho nemůžete tehdy když nezvládnete první. To je jasný 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Tak a co teďka by se mohlo udělat taky aby. Čim zaplnit ten čas 

vlastně. Je to skoro rok. Co všechno byste chtěl dokázat. Za ten rok 

Respondent 11: Dostat se domů nastálo 

Výzkumník: Domů. Fajn. No jo ale jezdil byste do stejného učiliště 

Respondent 11: To bych musel ještě řešit 

Výzkumník: To by se muselo ještě řešit. Aha. Tak a teďka mi zkuste říct co se dá 

udělat proto kdyby náhodou tadyhle se stalo. Pojedete domů určitě na vánoce ne 

Respondent 11: No 

Výzkumník: A říkáte že jezdíte každých čtrnáct dní tak těch jízd domů bude několik. 

A na vánoce určitě budete na prázdniny. Je to tak 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Tak teďka mi zkuste říct co člověk všechno může udělat proto sám aby 

aby fakt mohl jít domů na stálo. Co může člověk udělat. Čím to může ovlivnit 

Respondent 11: Být slušnej 

Výzkumník: Je to problém 

Respondent 11: Ne 

Výzkumník: Není. Co ještě 

Respondent 11: Nevyvolávat konflikty. Nenechat se vyprovokovat ostatníma. Mít 

dobrá hodnocení. Žádný éčka 

Výzkumník: Éčka je co 

Respondent 11: To je špatný 

Výzkumník: Aha. To já jsem nevěděla právě. Tak to jsou špatná hodnocení. Co ještě 

by měl člověk  tak jakoby zvládat aby to šlo. Já nevím. V tý situaci jsem nikdy 

nebyla nevím. Nebo nějaký jiný nějaký jiný cíl byste vymyslel ještě do té doby třeba 

než se tohle podaří. Anebo se zeptám úplně jinak. Možná že jsem moc zvědavá. Jsem 

zvědavá 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Jo. Ale nebojte. Už vás dlouho nebudu s tím mořit. Já se jenom zeptám 

kdybyste mi měl říct po pravdě kolik tich éček bylo za poslední měsíc za září 
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Respondent 11: No já nevim. To už si nepamatuju 

Výzkumník: A bylo jich hodně 

Respondent 11: Pár jenom. Asi jenom jedno nebo dvě 

Výzkumník: No tak to není tak zlý. To by šlo docela. To by tadyhle člověk mohl 

mohl nakonec nějak udělat. Dobrá. A je nějakej jinej cíl kterej byste třeba chtěl do 

toho roka zvládnout. Krom toho že půjdete do druhého ročníku krom toho že byste 

chtěl domů 

Respondent 11: No mě už nic nenapadá 

Výzkumník: Nic jinýho byste nechtěl. Nepřál si 

Respondent 11: Nevim 

Výzkumník: Tak tohle já si určitě určitě vlastně velikánskej cíl. Tak a ještě mi zkuste 

říct říkal jste že že se jakoby obracíte na pani psycholožku tady nebo že jdete za 

vychovateli když když máte nějakou potíž nebo něco podobnýho. A ještě třeba doma 

je někdo kdo nebo můžete se obrátit na někoho když když se něco děje jiného než ty 

osoby které jste říkal. Když si třeba nevíte rady. Je ještě někdo na koho se můžete 

obrátit když si nevíte rady 

Respondent 11: Třeba na vedoucí vychovatele 

Výzkumník: Tak a teď se zeptám obráceně. Co se vám na těch dospělákách nelíbí 

Respondent 11: Že komandujou pořád 

Výzkumník: Pořád komandujou 

Respondent 11: Říkaj támhle to támhle to 

Výzkumník: Tohle dělej támhle jdi. Co ještě říkaj. Máte pravdu. To se nelíbí spousta 

mladejm lidem. Mě se to taky nelíbilo 

Respondent 11: Třeba ukliď. Třeba to. Já nevim 

Výzkumník: Chtěji třeba abyste uklízel nebo 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Ještě něco 

Respondent 11: Třeba nepůjdem na klubovnu dokud nebudou všichni hotový a tak 

Výzkumník: Aha. Nakupovat 

Respondent 11: Ne. Na klubovnu 

Výzkumník: Jo na klubovnu. Pardon. Já jsem poslouchala něco jiného. A klubovna je 

kde 

Respondent 11: To je to kousek dál odsud. Takový dveře 

Výzkumník: Ale je to v domě 

Respondent 11: Jo 
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Výzkumník: Je to v domě. A tam se chodí teprve až když všichni mají hotovo 

Respondent 11: Jo. Třeba když se všichni vykoupou a tak 

Výzkumník: Aha. A museji na sebe čekat 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Což je hrozný 

Respondent 11: Třeba když je tam někdo dlouho a to třeba se tam cachtá v tom v tý 

vodě 

Výzkumník: Jasně. Je jako kačenka 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Ve vodě. Jasně 

Respondent 11: A zdržuje 

Výzkumník: A zdržuje ty ostatní 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: To bych asi taky taková docela nesvá kdyby mi tohle to někdo dělal. To 

máte pravdu teda. No a co vám na nich ještě vadí. Na těch dospělákách třeba 

Respondent 11: Třeba že mi nedovolej si vzít před večeři sladký 

Výzkumník: Aha. A co říkaj 

Respondent 11: Že až po večeři 

Výzkumník: Až po večeři. Ještě 

Respondent 11:  To zas to zas to mám rád i jenom jednoho vychovatele kterej mi 

dělá mosty … 

Výzkumník: On to umí 

Respondent 11: … 

Výzkumník: Aha. No ty jsou krásný teda. Jejkote. No a potom na to přijde co. To je 

hotový už 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Aha. Já jsem myslela že to třeba přijde barvit 

Respondent 11: Jo přijde to barvit ale 

Výzkumník: Ještě. Proto se ptám 

Respondent 11: To uděláme jindy 

Výzkumník: To uděláte jindy  

Respondent 11: Tady ta ta technická ta základní ta stavební už je hotová 

Výzkumník: Aha. Tažke kostra je hotová 

Respondent 11: Jo 
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Výzkumník: Teď to přijde jenom načapat. Fajn. Takže takže. Na panu Buřičovi taky 

občas se stane že vám něco vadí 

Respondent 11: Na mě mu nic nevadí. Ten je hodnej 

Výzkumník: A jiný ne 

Respondent 11: Toho mám nejradši 

Výzkumník: Jiný ne. Ne. Kolik je tady mužů vychovatelů 

Respondent 11: Já nevim. Já jsem to nepočítal 

Výzkumník: A co je lepší. Když jsou tu ženy nebo muži 

Respondent 11: Muži 

Výzkumník: Muži. Ty chlapy jsou lepší 

Respondent 11: Jo 

Výzkumník: Jasně. Dobrá. A je něco co byste třeba ženám vytkl speciálně ženám. 

Asi že jsou zvědaví jako já třeba. A ještě 

Respondent 11: Já nevim už 

Výzkumník: Dobrá. Děkuju mockrát za rozhovor 
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Respondent 12 

 

Výzkumník: Takže já jsem tady na druhou část rozhovoru. A teď vás poprosím jestli 

byste byla tak moc hodná a povídala mi něco o sobě. Od začátku. Jak jste se narodila. 

Kde jste pak byla. Jak to s váma bylo až do konce 

Respondent 12: No tak to bude hodně složitější jako 

Výzkumník: To vůbec nevadí. To nevadí 

Respondent 12: Tak. Narodila jsem se na Kladně. Bydlela jsem pak s obouma 

rodičema. Pak se hádali. Rozvedli se. Táta nás teda mlátil. Takže máma od něj 

odešla. Šla jsem s mámou. Potom jsem chvilku byla u táty. Pak jsem šla znova 

k mámě. Pak jsem šla znova k tátovi. Akorát ten mě osahával takže jsem šla zpátky 

protože jsem se tam i bála. A teď jsem byla u mámy teda. No a dvakrát jsem se 

pokusila se předávkovat. Předávkovala jsem se a pokusila jsem se zabít. Ale to už 

mám dávno za sebou. Takže. No a teď jsem tady 

Výzkumník: A teď jste tady. A jak jste tu dlouho 

Respondent 12: Sedum měsíců. Teďkom dvacátého prvního přesně na moje 

narozeniny. Na moje narozeniny mě sem máma dala 

Výzkumník: A co se stalo tak závažného že to byl přesně ten den 

Respondent 12: Protože jsem byla na psychiatrické léčebně. No a máma řekla že mě 

sem hodí dvacátýho prvního nástup. No a tak 

Výzkumník: Tak od té doby jste tady 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Dobrá a teď. Zkuste mě říct 

Respondent 12: Klidně si dejte nohy nahoru 

Výzkumník: Můžu. Takhle 

Respondent 12: No určitě 

Výzkumník: Je to fajn. To je fajn. To se mi líbí. Tak když když jste byla malá na co 

si vzpomínáte když jste třeba v tý době chodila do mateřský školy. Na co si tak 

vzpomínáte z toho období 

Respondent 12: No já jsem moc do školky nechodila. Co si pamatuju. Protože jsem 

byla doma. Protože nás táta mlátil tak my jsme furt měli modřiny takže nás potom 

nepouštěl do školy. No 

Výzkumník: A bylo něco co třeba vám ulpělo i když i když jste nebyla tak často tam 

v té mateřské škole. Jaký to tam bylo vůbec 

Respondent 12: Já si právě že to prostředí ani tolik nepamatuju 

Výzkumník: Nepamatujete 

Respondent 12: Vůbec no 
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Výzkumník: A pak jste přišla do školy někam. Kam jste chodila 

Respondent 12: Jo to bylo na Slapy. Chvilku v Praze. Potom do Novýho Knína. A 

potom ještě do Krásný Hory 

Výzkumník: Páni. Tak vy jste docela těch škol prošla hodně 

Respondent 12: No právě. A to byla jenom základka 

Výzkumník: To byla jenom základka 

Respondent 12: Víc si toho nepamatuju. To je snad všechno no 

Výzkumník: A vlastně když jste přijela sem tak  to jste chodila ještě na tu základku 

Respondent 12: No to je škola tady jakoby 

Výzkumník: A to je tady v areálu 

Respondent 12: No 

Výzkumník: Nebo v budově dokonce 

Respondent 12: Tady v budově 

Výzkumník: A na co si vzpomínáte tak z těch škol. Kde to bylo hezký. Kde to nebylo 

hezký. Jak to bylo vlastně s těmi školami 

Respondent 12: No já jsem moc oblíbená nebyla teda 

Výzkumník: Copak jste prováděla 

Respondent 12: No já právě že ani nevim tak nějak. Protože nějak jsem mezi těmi 

dětmi nezapadla. No protože sem spíš byla taková samostatná. No a teďkom se mi to 

naštěstí hodilo jakože. Když jsem teďkom tady no 

Výzkumník: Teď se to hodí. Teď jste to našla. Vyhrábla tu samostatnost. V čem je to 

dobře 

Respondent 12: Tak jako tak nespolíhám se na ostatní když mi pomůžou. Potřebuju 

prostě. Vyřeším si to všechno sama. Teda jako když už něco nezvládám tak jako 

samozřejmě řeknu o nějakou pomoc ale více méně se to snažím řešit sama 

Výzkumník: No možná někdy v životě je to tak že člověk občas chce bejt závislej 

třeba na těch druhejch aby jim udělal radost třeba 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Ale soudě podle toho že máte jinou zkušenost tak možná že tohle to 

není něco co by se vám líbilo. Možná 

Respondent 12: Jako jo. Teďkom mám přítele jako. Nedokážu si. My jsme se jakoby 

ne rozešli ale prostě pohádali jsme se. A nevim. A prostě jsme se k sobě vrátili 

protože jsem to já bez něj nezvládala ale prostě. Byla jsem taková 

Výzkumník: Byla smutná 

Respondent 12: No hrozně 
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Výzkumník: To asi ano. Když člověka opustí někoho někdo blízký tak to asi je 

člověk smutnej. To je pravda. Je mu smutno. To tak je určitě pravda. Tak a teďka 

teďka vy vlastně jste devátou třídu nebo jakou dochodila tady 

Respondent 12: Devítku 

Výzkumník: Devítku tady. A teď jste  vlastně nastoupila do toho tříletého oboru. Jo 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Takže máte před sebou nějakou perspektivu. Nějakejch minimálně dvou 

dalších let kdy se budete učit tady 

Respondent 12: No právě že já bych potom až bych se dostala vodsaď. Protože si teď 

makám na tom abychom mohla jít už do dětskýho domova. No tak bych šla do toho 

Novýho Strašecí. A tam je dobrej spoj na ten Stochov na tu kadeřnici když bych 

třeba 

Výzkumník: Za jak dlouho myslíte že by se to mohlo podařit 

Respondent 12: Tak snad už do toho pololetí abych přešla 

Výzkumník: Tak to zkusíme. Tak počkejte. Já vám půjčím svoji propisku na to. A 

takhle akorát sem napíšu Kája. Pan Kája. Abych to nezapomněla. Tak. A teď mám 

tady pro vás taky takový arch. A teďka zkusme to udělat tak že tadyhle napište 

dnešní datum 

Respondent 12: Dneska je šestýho 

Výzkumník: Dneska je šestýho. Tak a teď si představte že tadyhle kde je ta šipka 

bude šestýho října ale za rok 

Respondent 12: Za rok 

Výzkumník: No. Za rok 

Respondent 12: Čtrnáct 

Výzkumník: Hm. Výborně. Tak a představte si že je to fakt těch dvanáct měsíců 

nějakých. Takže docela dlouhá doba. Co byste ráda dokázala do tý doby 

Respondent 12: Postavila se na vlastní nohy 

Výzkumník: To je co 

Respondent 12: No abych nepotřebovala nikoho jinýho k životu. Abych prostě si to 

uměla uřídit sama 

Výzkumník: Já se bojím že že v životě vždycky budem potřebovat nějaký lidi 

Respondent 12: No to jo. Ale postavit se prostě na svoje vlastní nohy. Už se nebudu 

ohlížet jako na to co bylo v minulosti 

Výzkumník: Jo. Takhle to myslíte. Dobře. Vy říkáte pololetí. Tak to někde tady na tý 

čáře to zkuste odhadnout. Kde tak může bejt to pololetí 

Respondent 12: Teďkom je říjen. To už jsou jenom dva měsíce 

Výzkumník: Ne  
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Respondent 12: Ne že ne 

Výzkumník: Ne. No pololetí bývá kdy 

Respondent 12: Jo v únoru 

Výzkumník: V únoru. Jste se lekla docela vážně 

Respondent 12: Takže říjen listopad prosinec leden únor. Jo pět měsíců. Takže to 

bude někde 

Výzkumník: Tak to někde udělejte 

Respondent 12: Tady 

Výzkumník: Dobře. Tak fajn. Co tam napíšete k tomu. Co to bude za cíl 

Respondent 12: Přechod do dé dé. Dé dé 

Výzkumník: Tak dobře. Tak napište dé dé. A který. Tak fajn. A co tady. Za rok. Ještě 

co od toho února vlastně. Máte nějaký cíl který byste chtěla. Abyste dokázala 

Respondent 12: Setkat se s bráchama 

Výzkumník: Kde pak jsou 

Respondent 12: U mámy. Ale ta nám zakazuje jakoby styk spolu 

Výzkumník: A kolik jim je 

Respondent 12: Jim je deset 

Výzkumník: Jim je deset 

Respondent 12: Jsou dvojčata jednovaječný 

Výzkumník: Aha. Takže jsou úplně stejní 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Přepokládám. Takže dobře. Takže tajdle udělejte takovou tu svorku. Jak 

obvykle děláme. Nebojte když to nebude úplně pravidelně tak se nic neděje. To je 

stejně materiál pro mě do výzkumu. To nikdo jinej vidět nebude akorát já. Tak a 

napište tady setkat se s bratry. Dobře. A teďka jestli jestli to není moc tak jako moc 

bolestivá otázka. Co se stalo vlastně je zvlášť takhle. Zvláštní je na tom to že tady 

nepadlo že byste třeba ráda domů. Co se stalo 

Respondent 12: Tak já jsem to doma neměla úplně nejjednodušší. Ona si máma našla 

přítele. A potom tu všechnu pozornost co věnovala vždycky nám tak potom jí prostě 

přemístila na přítele. My jsme pro ní nebyly tak důležitý. No a zrovna v tom 

největším stadiu jakoby v tý ne v pubertě ale v tom prostě když holka se jakoby snaží 

domluvit s mámou jakože mám třeba kluka nebo tak to mámu vůbec nezajímá. No a 

tak prostě to doma nefungovalo no 

Výzkumník: A teď to funguje 

Respondent 12: Ne. Jako když si zavoláme tak je záhadou když se nepohádáme 

Výzkumník: Takhle. A máte kam jezdit 
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Respondent 12: Ne. Já jsem tady 

Výzkumník: Pořád 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Což vůbec není jednoduchý ale. No není 

Respondent 12: Není no 

Výzkumník: Není. Není. Vy jste říkala že vlastně jste tady sedum měsíců 

Respondent 12: No teďkom už asi osum 

Výzkumník: Nebo osmej 

Respondent 12: Teďka už 

Výzkumník: A co vlastně co vlastně se stalo tak děsnýho že najednou prostě se 

mamka rozhodla že ne 

Respondent 12: No máma. Já  jsem byla pět měsíců na tý. Po prvním předávkování 

jsem byla pět měsíců na psychiatrický léčebně v Opařanech. Potom mě na čtrnáct dní 

pustili domů. Jenomže to jsme se pohádali s mámou. A ta mi řekla že přítel je pro ni 

přednější a že ho bude prostě upřednostňovat pořád. Takže jsem se předávkovala 

znova. A tam jsem byla teda sedum no necelých sedum měsíců. Nějakejch šest a 

něco. No a mezi tim si máma vyřídila abych měla ústavní výchovu 

Výzkumník: Aha. Jo. A tím to skončilo 

Respondent 12: No. A pak už mě sem jenom převezla 

Výzkumník: Jenom z Opařan přímo sem 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Kdopak je tam pan ředitel 

Respondent 12: V Opařanech. To je pani Hrudková 

Výzkumník: Ale. Pani Holendová už tam není. Paní doktorka 

Respondent 12: Paní Holendová. To je pani primářka 

Výzkumník: Na dorostu 

Respondent 12: Ta je na béčkách 

Výzkumník: Na béčkách 

Respondent 12: Na béčkách 

Výzkumník: No tak si to pamatuju pořád dobře. No teda. A ještě je tam ještě 

Respondent 12: A před tím tam byl pan doktor Kříž 

Výzkumník: No 

Respondent 12: Ale to už je hodně dávno  

Výzkumník: Hodně dávno ano ano. To já vím 
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Respondent 12: A to je jeho dcera pani Holendová 

Výzkumník: Pan ředitel. Však jo právě proto. Já si je pamatuju oba. Já jsem tam 

chodívala na praxi 

Respondent 12: Jo  

Výzkumník: Tak proto se ptám 

Respondent 12: Tak to jo 

Výzkumník: Tak. No fajn. Takže vlastně tím to skončilo. A co myslíte že bude dál 

Respondent 12: Jako v čem 

Výzkumník: No v životě 

Respondent 12: Tak. Nechci párat s přítelem 

Výzkumník: Kolik mu je 

Respondent 12: Dvacet tři 

Výzkumník: Co dělá 

Respondent 12: On dělá ajťáka u toho. U toho. Jak bych to řekla. Prostě outúčko 

jakoby něco s internetem a takhle 

Výzkumník: Aha. Takže v nějaký telekomunikační společnosti 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Jak se jmenuje 

Respondent 12: Tomáš 

Výzkumník: Tomáš. Takže to je úžasný. No pánečku. Takže když byste když byste 

měla říct nějakej ten cíl do roka. Tady nejsou žádný lidi de fakto vlastně. Akorát tady 

jsou ty bráškové. Oni oni vám třeba netelefonujou. Nebo 

Respondent 12: Nemůžou 

Výzkumník: A proč 

Respondent 12: Jako více méně když jim volám jakoby mámě protože oni telefon 

ještě nemaji tak když jim volám tak máma řekne že kluci buďto spěj nebo že jsou 

venku. No a když tam jednou byli tak bráchové byli docela hnusný jakože se mnou 

moc nechtěji mluvit no 

Výzkumník: Takhle. No tak asi v deseti letech se špatně posuzuje co je dobře a co ne 

Respondent 12: Tak já jim nechávám prostor třeba jim to nějak dojde 

Výzkumník: Po čase 

Respondent 12: No 

Výzkumník: Dobrá ta. A teď se vrátíme k tomu o čem jsme mluvili když když jsme 

tam byli vlastně v té plné sestavě. Co ráda děláte 
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Respondent 12: Tak zajímají mě třeba jako mám teďkom tablet tak třeba nějaký ty 

móda a tak 

Výzkumník: Holčičí věci 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Holčičí věci. A to je dobře. To je dobře. Když když dejme tomu je 

chvilečka volnýho času a můžete si vybrat nějakou aktivitu tak nejspíš je to ten tablet 

anebo je to něco jinýho 

Respondent 12: Třeba trávení s přítelem 

Výzkumník: Jo. Takže to znamená že si můžete říct kdy kdy co budete dělat 

Respondent 12: Jako jak. Jako tady v děcáku 

Výzkumník: Hm 

Respondent 12: Já jako teďkom nejsme úplně jako skupina až od patnáctýho budeme 

skupina. Jakoby takhle my tři. A do teďka. No. Teďkom budu muset plnit ty 

programy s nima. Takže třeba po praxi přijetu a musim se zapojit s nima do činnosti. 

Potom můžu jít na dvě hoďky ven 

Výzkumník: A přítel je ve Slaným tady 

Respondent 12: Co 

Výzkumník: Přítel je tady ve Slaným 

Respondent 12: Ne ne. Kousek od Kladna bydlí 

Výzkumník: Tak to ale nemá ale daleko 

Respondent 12: Ne 

Výzkumník: Takže na vycházku asi by mohl přijet. To asi ano 

Respondent 12: No 

Výzkumník: A teď když když byste si měla vybrat nějakou aktivitu kromě přítele a 

kromě vycházky co by to tak bylo. Když je třeba venku strašně ošklivě ani se nikam 

nechce. Co by to bylo. Co vás baví dělat 

Respondent 12: Pročítání časopisů 

Výzkumník: Pročítání časopisů holčičích 

Respondent 12: No jasně. Nebo se učím no 

Výzkumník: Nebo se učíte. Je to těžký učit 

Respondent 12: Právě že vůbec. Tadyhle na tý škole vůbec 

Výzkumník: Vůbec. Hm. Dobrá. Tak a teď zkuste mě říct jestli je můžete rozhodnout 

průběhu dne co byste chtěla 

Respondent 12: Můžu si akorát tak říct že chci na vycházku. To je tak všechno co 

bych si mohla říct  
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Výzkumník: A o jiných věcech nerozhodujete 

Respondent 12: Ne 

Výzkumník: Myslíte že se to změní nějak 

Respondent 12: To nevim 

Výzkumník: Asi by to bylo dobře ne 

Respondent 12: Jo. Asi jo 

Výzkumník: Tak a teď. Můžete si koupit když máte kapesný co co chcete 

Respondent 12: Krom cigaret a. Teda já nekouřím naštěstí. A alkoholu a 

energetických nápojů 

Výzkumník: Energetické nápoje také ne 

Respondent 12: Ne. Protože my tady bereme léky na psychiku 

Výzkumník: Samozřejmě jo. Tak to ano. V případě že jsou to léky tak to ano. Tam 

zaznělo když jsme seděli všichni tři pan Dan tak jako říkal že dobře všechno smění. 

To jde vůbec 

Respondent 12: Jako jak do co 

Výzkumník: Že to smění za něco. Že je to takový jak v tý hře jak dědeček měnil až 

Respondent 12: Jo jasně. To ani to. No jasně. Oni tady šmelej no. Tak jako 

Výzkumník: Klucí jsou šmelináři 

Respondent 12: No jasně. Hrozný 

Výzkumník: Jak to přijde 

Respondent 12: Nevim. Já vždycky jenom přijdu za nima a oni a my jsme vyšmelili 

todle. Dane. Já za to nemůžu 

Výzkumník: Ale dělá to rád 

Respondent 12: No jasně  

Výzkumník: Vypadá. Jasně. Tak a teď zkuste říct jak vás vlastně ta vaše mamka 

vychovala 

Respondent 12: Jak bych to řekla 

Výzkumník: Tak jak to je 

Respondent 12: Máma mě nějak moc nevychovávala. Já jsem se spíš učila sama. 

Všemu. Jenom když měla náladu tak se se mnou o něčem bavila ale jinak moc ne 

Výzkumník: Co to znamená mít náladu 

Respondent 12: No ona nevim asi byla tady trochu psychicky jinak. No a prostě když 

měla prostě se všechno odvíjelo od její nálady  

Výzkumník: Jo jo. A když neměla dobrou tak co se dělo 
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Respondent 12: Tak byla jenom s přítelem a se mnou se vůbec nebavila 

Výzkumník: Za co vás trestala 

Respondent 12: Ona mě nemlátila 

Výzkumník: Já nevim jestli. Neptám se zatím jak ale za co 

Respondent 12: Jo aha. Třeba 

Výzkumník: Já nevim 

Respondent 12: Když jsem přišla třeba o pět minut pozdějš donů 

Výzkumník: Až takhle 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: A za co vás chválila naopak 

Respondent 12: Jej. Tak to jsem neslyšela hodně dlouho. Třeba já nevim když jsem 

teďkom říkala to vyznamenání jak jsem měla na konci devítky tak za to mě 

pochválila. Tak to bylo snad poprvý po nějakých šesti letech 

Výzkumník: Po šesti letech. To je hodně teda 

Respondent 12: No takže jsem nevěděla co s tím mám dělat jako. Jak se mám 

zachovat 

Výzkumník: Přišlo vám to hloupý že vás pochválila za vysvědčení 

Respondent 12: No bylo mi to takový divný. Tak a teďkom třeba když mě tady 

někdo pochválí tak já se úplně úplně stydím prostě. Nevím jak to mám přijmout 

Výzkumník: Jo. To je těžký 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Aby si člověk zvykl na to že tady nemusí být pořád jenom trestán nebo 

kárán ale že taky může být odměněn za něco. To máte pravdu. Tak a teď co tady. 

Občas když člověk něco provede tak ho taky trestaji. Čím se tady dá trestat 

Respondent 12: Dostanou éčko a vytírají chodbu 

Výzkumník: Co to je 

Respondent 12: Éčko to je. My máme výborné velmi dobré dobré neuspokojivé a 

špatné 

Výzkumník: Aha 

Respondent 12: Špatné je nejhorší a výborné je nejlepší 

Výzkumník: Aha. Jako ve škole 

Respondent 12: No jasně. A já mám samozřejmě pod véčka nebo védéčka no 

Výzkumník: No tak to je úžasný 

Respondent 12: Éčko jsem jenom jednou za tu dobu co jsem tady 
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Výzkumník: Copak se to stalo tenkrát 

Respondent 12: Já jsem se jak jsem se pohádala jednou s mámou tak jsem se 

pořezala 

Výzkumník: Jo. Dobrá. Takže takže v podstatě když člověk provede nějakou 

takovouhle věc tak asi patrně následuje nějakej trest. A co myslíte když to vezmete 

jako celek jo. Dejme tomu vy těď říkáte budeme se sem do tohohle bytu stěhovat 

patnáctýho jo 

Respondent 12: Ne ne ne. My jsme se tady stěhovali normálně teďkom nedávno 

nějak před týdnem. A od patrnáctýho budeme jenom kompletní skupina. My tři 

Výzkumník: Aha. Takže já jsem tomu špatně rozuměla 

Respondent 12: Budeme mít vlastní vychovatele a už budeme samostatná skupina 

Výzkumník: Což je fajn. Samozřejmě 

Respondent 12: No to jo 

Výzkumník: To je fajn. A kolik vychovatelů tady bude 

Respondent 12: No my máme jakoby na každej den přijde jeden. Takže my máme 

dva. Budeme mít asi paní Zinu a pana Buřiče no 

Výzkumník: Asi 

Respondent 12: Asi. Ještě se to neví 

Výzkumník: V čem jsou dobří 

Respondent 12: Jo tak pani Zina ta ze mě chce ze mě udělat normální holku 

Výzkumník: No dyť jo. Tyď taky jste normální holka 

Respondent 12: A pan Buřič ten si více méně rozumí s Kájou. Ten mu pomáhá stavět 

ty vláčky 

Výzkumník: Mosty 

Respondent 12: Mosty a tak 

Výzkumník: Už se Kája pochlubil 

Respondent 12: No 

Výzkumník: Už se pochlubil. Helejte ale ono je to v životě tak že když potom jsou 

nějaký dospělci  v okruhu tak čas od času je člověk nemá za něco rád 

Respondent 12: Tak já tady vycházím. Když s někým nevycházím tak mu to řeknu 

jakoby narovinu. Já nemám ráda když někdo chodí kolem horký kaše a prostě mu 

maže med kolem pusy 

Výzkumník: A co vás dráždí na nich.  Na těch dospělejch. Kromě tohohle 

Respondent 12: Tak jak já se nechovám špatně tak na mě více méně nic nemaj. Ale 

tak jako určitě bych nesnesla kdyby na mě řvali bezdůvodně jako. Takže tak 

Výzkumník: Dá se říct že vy jste člověk kterej tady nemá potíže ve vztazích 
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Respondent 12: Ne 

Výzkumník: Aby si tady zvykl 

Respondent 12: Ne 

Výzkumník: Což je úžasný. To málo kdo má takhle 

Respondent 12: No 

Výzkumník: To málo kdo má. No fajn. Tak a teď v čem vám vaděj někdy ty dospělý. 

Což tak bejvá. Já si vzpomínám na svý léta když jsem kráčela k dospělosti. Už jsem 

si myslela že jsem dávno dospělá. A strašně mi vadili 

Respondent 12: Ne tak mě nevaděj ale třeba tady máme jednu vychovatelku která 

furt chce i když přijedu unavená z praxe abych se zapojila do činnosti s těma dětma 

Výzkumník: Jako to jsou mladší 

Respondent 12: No no no. Oni jako nejsou mladší. Jo nějaký tam jsou mladší. Ale 

tak jako musim se s nima zapojit do nějaký tý aktivity. Přitom bych si šla ráda 

lehnout jakoby odpočinula bysem si. Ale ne. Musim se prostě zapojit. A to mě 

vždycky dokáže rozčílit  

Výzkumník: Tak jako ve vnitř člověk pění pěkně 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Co byste ráda řekla kdybyste mohla v ten moment 

Respondent 12: No já můžu říct cokoliv 

Výzkumník: Jo. Nevadí jim to 

Respondent 12: Asi ne 

Výzkumník: Já nevim. Já se ptám 

Respondent 12: Zatím si nestěžujou 

Výzkumník: Zatím si nestěžovali. A co naopak vám imponuje třeba. Já nevim. 

Možná taky nic. Nebo něco. Já nevim 

Respondent 12: Jako jak imponuje 

Výzkumník: Jako že líbí moc. Jakože je to něco co se vám hodně na nich líbí na těch 

dospělejch. Co jsou tady 

Respondent 12: Že jsou to normální lidi se kterýma si můžu povídat. Protože já tady 

mezi ty děti nepatřím 

Výzkumník: Proč myslíte 

Respondent 12: Tak oni mají nějaký ty poruchy chování. Poruchy prostě. 

Hyperaktivitu a takhle. Á dé há dé. Já to prostě nemám. Já nevim co tady dělám 

prostě 
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Výzkumník: Taky se ptám. Taky se ptám. Tak dobře. Teďka teďka vy jste říkala že 

jste střídala ty školy. A bylo to kvůli tomu že že vlastně jste se jakoby stěhovali nebo 

z jinýho důvodu 

Respondent 12: Stěhovali 

Výzkumník: Stěhovali. Jo. Vždycky jste někde přesídlili 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Tak to není jednoduchý když člověk najednou ztratí kamarády 

Respondent 12: No jasně. A potom se hledaji další no 

Výzkumník: No. A ono to ne vždycky jde 

Respondent 12: Potom. No jasně. Potom jsem si už je moc nehledala. Už jsem tam 

byla prostě jako to 

Výzkumník: Už jste si říkala kašlu na to 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Co když tady stejně zase nebudem. Asi takhle 

Respondent 12: Asi tak nějak 

Výzkumník: Asi takhle. Tak a teď teďka když když byste se měla na někoho obrátit 

kdo by vám pomohl když když fakt si člověk neví rady. Že se dostane do situace že 

fakt neví 

Respondent 12: Oni se teďkom tady změnili vedoucí. Jakoby pani vedoucí. Ta která 

tady s náma byla a paní psycholožky. Ale na bývalý mám kontakty. Takže si s nima 

když mám nějakej problém. Protože já těm novejm ještě nevěřím 

Výzkumník: Jasně. Ono to chvíli trvá 

Respondent 12: Abych to řekla takhle. No a prostě se mi nelíbili nelíbí jejich styl 

chování. Takže já jako. Nevim. Prostě se mi to nelíbí 

Výzkumník: Co to je. Já si to neumím představit. Zkuste mi to nějak popsat 

Respondent 12: Prostě nesouhlasím s tím co oni všechno dělaj 

Výzkumník: To je třeba co 

Respondent 12: No třeba nám zakazovala paní vedoucí jako že bysme si nemohli 

volat z tadyhle toho telefonu pani Dáše. To je bývalá paní vedoucí. Bejvalý paní 

psycholožce paní Lucce 

Výzkumník: Aha. To jsou divný věci že jo 

Respondent 12: Hm. Ale tak jako já na ně mám telefon tak kdykoliv jim můžu 

prozvonit a oni mi zavolaji 

Výzkumník: A je vám po nich smutno 

Respondent 12: Hm. Hrozně 

Výzkumník: Stýská se vám po nich 
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Respondent 12: Oni nám pomohli 

Výzkumník: Proč odešli 

Respondent 12: No protože paní Dáša odešla protože se jí nelíbil nelíbíli vztah. 

Prostě ten stav v Dobřichovicích. Prostě hlavně ty její hlavně ředitelky ty věci co 

dělala. No a paní Lucka odešla protože už jakoby nechtěla tady spolupracovat s tima 

novýma lidma 

Výzkumník: Víte ono je to tak jestli já jestli já tomu rozumím tak ty Dobřichovice 

tady to tady ten dětskej domov a Dobřichovice to nějak k sobě patří 

Respondent 12: Jo. Dobřichovice je hlavní ten diagnostickej a potom sou dé dé Lety. 

My jsme pod tím 

Výzkumník: Jo takhle 

Respondent 12: Školní jídelna a takhle  

Výzkumník: Jo takhle. Tak to je ta souvislost 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Aha. Já jsem si říkala proč ty Dobřichovice. Aha. Tak to jsem netušila 

tedy. Tak a teďka teďka vlastně je to takový divný období kdy vy musíte tak jakoby 

znova do všeho tak jako zapadnout a možná že je to to co vás tak jako žene hodně 

hodně do těch Stráčic 

Respondent 12: Do těch Strašic. Do Strašecí  

Výzkumník: Do Strašecí. Ne Stráčic. Tak 

Respondent 12: Do Strašecí. Tak jako mě se tu nelíbí. No já nevim jestli se tady mám 

cítil vůbec v bezpečí 

Výzkumník: A budete tady vlastně tří. Znáte se dlouho 

Respondent 12: Jo tak s Danem se známe od tý doby co jsem tady. A s Kájou taky 

Výzkumník: Takže to je aspoň trošku trošku nějak že člověk ví co může čekat. Ne 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: No jo. To jsou takový změny v životě že leckdy člověk neví co by 

udělal co 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Tak a teďka zkuste mi říct jaký lidi obecně se vám líbej 

Respondent 12: Jako jak obecně lidi 

Výzkumník: To znamená. Jsou lidi který prostě mi neseděj. Nelíbí se mi. Tak to je 

jedna část lidí. A druhá část lidí je opak. To jsou ti kteří mi seděj 

Respondent 12: Jo 

Výzkumník: Ráda s nima mluvim. Věřím jim. Tak zkuste mi říct ty znaky kdy kdy 

vlastně těm lidem věříte a líbí se vám 



390 

Respondent 12: Třeba jejich styl vůbec k životu. Třeba když na něco koukaji 

s nadhledem. Nekoukaji na to pesimisticky  

Výzkumník: Pesimisty nemáte ráda 

Respondent 12: Ne. Ti to všechno viději moc černě. No. Pak nevim. Museji být 

vtipný hodní. Ale museji jako umět taky potrestat. Nejde bejt jenom člověk byl 

hodnej 

Výzkumník: Fajn 

Respondent 12: No 

Výzkumník: A co vám imponuje na příteli. Jakej je teda 

Respondent 12: Že má hrozně velkou výdrž. Já i když nemám náladu třeba se s nim 

třeba mu řeknu nějak úplně něco hnusnýho tak on stejnak prostě je se mnou a to. A 

že je hrozně hodnej 

Výzkumník: To je fajn. Jak dlouho se s ním znáte 

Respondent 12: Půl roku. Teďkom to bude sedum měsíců 

Výzkumník: Sedum měsíců  

Respondent 12: A osum měsíců budu tady no 

Výzkumník: No fajn. A teďka trošku možná intimní otázka už byl nějaký sex 

Respondent 12: Jo 

Výzkumník: Jo. Jaký to bylo 

Respondent 12: Jo. Tak jo 

Výzkumník: Šlo to 

Respondent 12: No 

Výzkumník: Šlo to. Možná že to bude časem ještě lepší. Tak. Říká se to 

Respondent 12: Já se trochu stydím 

Výzkumník: Ne nestyďte. Možná je to tak že že se ten sex zlepší časem. A když ty 

lidi jsou spolu dýl tak už si vyhoví. Tak už je to přeci jenom něco lepšího. To 

všechno přijde. Tak to bude fajn. Tak a teďka když když byste měla říct máte tady 

úplně nejlepší kamarádky nějaký 

Respondent 12: Ne 

Výzkumník: Vůbec. Ani jste neměla před tím 

Respondent 12: Jako tady. Ne. Já dlouho jsem neměla nejlepší kámošku. A já jsem 

fakt jako tak sama jako když se se mnou někdo baví tak se s tním bavím ale tak. Více 

méně všechno si říkáme s přítelem 

Výzkumník: No jo. Víte ono je to někdy tak že člověk některý věci ani tomu příteli 

neřekne 

Respondent 12: No tak to my to máme opačně 
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Výzkumník: Vy to máte opačně 

Respondent 12: My si řeknem úplně všechno 

Výzkumník: No někdy je to tak že člověk řekne třeba naopak věc která ho strašně 

mrzí potom. Říká si kdybych si bejvala kousla do jazyka a nevypadlo mi to z pusy. A 

jsou někdy takový věci který třeba člověk neřekne že by tomu druhýmu neřek kvůli 

tomu aby ho to třeba nezranilo nebo nebolelo. Nebo takhle nějak 

Respondent 12: No jasně. To my si jako řeknem. Protože my spolu mluvíme prostě 

na rovinu 

Výzkumník: Otevřeně jako 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Dobrá a teď můžete si určit nějak čas že byste mohla říct kdy s tím 

přítelem budete a kdy ne 

Respondent 12: No aby měl hlavně čas on 

Výzkumník: Jo. Tak to asi chodí do práce. Tak asi asi je to důležitý. A když on už 

má teda ten čas tak jak jak vy to uděláte abyste mohli být 

Respondent 12: Nahlásim si tady vycházku a jdu ven 

Výzkumník: Jo. A jdete ven. Vy jste říkala že byste chtěla mít děcko 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník: Někdy. A chtěla byste se vdávat nebo ne. Nebo jak 

Respondent 12: No já nevim ale. Takový 

Výzkumník: Moc moc ne 

Respondent 12: No moc ne 

Výzkumník: Ale to nevadí. To klidně řekněte. Spousta mladých žen a dívek vlastně 

žije s příteli mají děcka. A to neznamená nutně že se musí vdát. Spousta mladých lidí 

to takhle má. Tak jako proč ne. Tak a kolik tak dohromady byste chtěla mít dětí 

Respondent 12: Jedno. Maximálně dvě 

Výzkumník: Jedno. Maximálně dvě 

Respondent 12: No 

Výzkumník: Vy jste byli tři  jestli jsem dobře vyrozuměla 

Respondent 12: Ne. Nás bylo doma jakoby od mámy z první strany bylo dva kluci 

Výzkumník: Ty jsou teď kde 

Respondent 12: Ty jsou na Kladně. Ty už jsou dospělý 

Výzkumník: Aha 

Respondent 12: Od táty z prvního manželství byly taky dvě děti. Radka a Jára 

Výzkumník: Ty jsou taky kde 
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Respondent 12: Ty už jsou taky dospělý. Ty jsou pryč. Potom od mámy a od sestry 

jak byly z toho co jsme my tak je Michal David a já. Takže nás bylo sedum 

Výzkumník: No tak to je docela hodně velká smečka teda 

Respondent 12: No právě 

Výzkumník: To je velká smečka. Panečku. Takže to se ani nedivim že tak jako říkáte 

že ty dva by byly dost 

Respondent 12: No jasně 

Výzkumník: Dost. Představujete si někdy jako co by bylo tak to nejúžasnější co 

byste si v životě přála 

Respondent 12: Abych už mohla bejt furt s přítelem. Abych už prostě věděla že 

přijdu domů takže už tam bude i on 

Výzkumník: Jo když to je docela těžký tehdy když ještě člověk jako není zletilej. To 

neznamená o tom že není zralej ale není zletilej zkrátka 

Respondent 12: Ještě ke všemu tady ty mříže a všechno 

Výzkumník: Nebojte. Až půjdete do toho nového působiště tak to bude líp. Tam už 

nebudou. Tam už nebudou. Dobrá tak to bylo všechno. Moc vám děkuju 

Respondent 12: Nemáte za co 

…………………………. 

Rozloučení 
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Respondent 13 

 

Výzkumník: Tak a teď teď se podíváme na to co pan Láďa říká na různý věci. Tak 

pane Láďo povídejte mi něco o svém životě. Od začátku vlastně. Vy jste se určitě 

někde narodil 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Kdepak to bylo 

Respondent 13: Na Slovensku 

Výzkumník: Vy jste se narodil na Slovensku 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Samozřejmě nechci slyšel který den to bylo. Protože jsme se domluvili 

na tom že to bude tak aby to nikdo nepoznal. Takže narodil jste se na Slovensku. A 

co bylo dál potom 

Respondent 13: To už si nepamatuju 

Výzkumník: A jak jste se dostal do Čech 

Respondent 13: To jsme se rozhodli jakoby rodina že tady budem a. Prostě tam 

nebyla práce. Nic. Tak jsme šli sem 

Výzkumník: A už je to dlouho 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: Kolik tak let. Jak dlouho žijete v Čechách  

Respondent 13: Rok. Rok a půl 

Výzkumník: Tak to zase tak dlouho  není. Takže do školy. Vlastně vy jste začal 

chodit na Slovensku asi pravděpodobně. Nebo někde jinde 

Respondent 13: Ne ne. Na Slovensku 

Výzkumník: Na Slovensku. A vlastně do tý školy než člověk jde tak chodí někde do 

mateřský školy. Chodil jste někam 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: Ne. Byl jste doma u vašich. A pak jste teprve nastoupil do školy 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jaký to bylo v tý škole tam 

Respondent 13: Jo dobrý 

Výzkumník: Bylo to lepší než tady horší než tady. Zkuste to porovnat 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: Já nevim. Nemám tu zkušenost. Chodil na Slovensku do školy 

Respondent 13: Jo tam to bylo lepší 
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Výzkumník: Tam to bylo lepší. Byli tam více kamarádi než tady 

Respondent 13: No tak na stejno 

Výzkumník: Na stejno. Tak a teď teď vlastně z nějakýho dovůdu vy jste chodil do 

školy které se říkalo základní škola praktická nebo zvláštní škola tenkrát. Od kdy tak. 

Od které od které třídy. Asi přibližně. Do pátý třídy. Dřív nebo potom až 

Respondent 13: Potom 

Výzkumník: Potom. Proč potom jste jakoby změnil tu školu 

Respondent 13: Jakoby tu praktickou 

Výzkumník: Hm. Proč jste šel do tý praktický 

Respondent 13: Jo to už jsem šel. To už jsem byl v devítce 

Výzkumník: To už jste byl v devítce. Takhle dlouho 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo. A vy vlastně vy vlastně teď jste nastoupil do prvního ročníku takže 

takže mezi tím než jste odešel z té vaší školy 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Tak než jste nastoupil sem. Tak byl jste někde ve škole třeba nebo 

v učilišti 

Respondent 13: To ne 

Výzkumník: To ne. Tak a teď teď vy mluvíte krásně česky. Vaši rodiče mluví česky 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: Oba nebo jenom jeden 

Respondent 13: Oba  

Výzkumník: Oba. Takže to nebylo tak že rodiče mluvili slovensky a přestěhovali se 

sem a vy jste se musel naučit česky 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: Ne ne ne. Tak fajn. Takže dejme tomu že jste že jste odešel z té školy. 

Co myslíte jak vás jak vás doma rodiče vychovali. Jaký to doma bylo. Co myslíte jak 

vás rodiče vychovali. Já nevím 

Respondent 13: Nevim 

Výzkumník: A teď teď vlastně vy jste říkal že jste tady že jste tady asi tak půl roku 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jestli jsem dobře poslouchala 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jezdíte za vašima nebo stýkáte se s rodinou nebo jak to je 
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Respondent 13: Jo. To jo 

Výzkumník: To jo. A rodina bydlí tady 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Takže je to docela jednoduchý vlastně 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Na víkendy nebo jak. Jak často 

Respondent 13: No občas 

Výzkumník: Občas. Na víkendy ne. Každý víkend ne. Takže na svátky nějaký velký 

Respondent 13: Jo to taky 

Výzkumník: To taky. No a teď když když přijdete dom tak tak dělá vám nějak potíže 

jakoby změnit ten denní režim na to že je člověk doma anebo nebo zase naopak je 

potíž to když se vrátíte zpátky změnit nějak ten rytmus dne aby se tak jako člověk 

přizpůsobil tomu co je co je potřeba 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: Je s tím nějaká potíž 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: Ne. Tak a teď taková taková trošku trošku taková trošku intimnější 

otázka. Máte nějakou slečnu 

Respondent 13: Jo. To jo. To jo 

Výzkumník: To jo. Chodíte s ní 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: A zkuste mi říct jaký jaký typ děvčat se vám líbí 

Respondent 13: Jo emo a. Jenom emo a tak no 

Výzkumník: No možná že já jsem asi na to příliš stará. Vysvětlete mi to co to je. 

Emo 

Respondent 13: Prosim 

Výzkumník: To. Vy jste říkal 

Respondent 13: No 

Výzkumník: Že se vám líbí děvčata jakého typu 

Respondent 13: Emo 

Výzkumník: Emo. A co to je 

Respondent 13: Černý voči černý nechty a tak  

Výzkumník: Aha. Aha. Jo takhle. A to jsou to jsou lidé. Co je jejich charakteristika 

kromě černého oblečení 
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Respondent 13: Já nevim. Třeba se řezaj. Ale já ne. Já to nedělám 

Výzkumník: Proč oni to dělaj 

Respondent 13: Anebo ještě se mi líbí ty. Jak bych to řekl. Hiphop a takhle nějak 

prostě 

Výzkumník: To bych věděla. Hiphop to bych věděla. Ale emo jsem nevěděla. A ještě 

jste říkal jeden typ 

Respondent 13: Už  ne 

Výzkumník: Emo. Kolik slečen emo je ve vašem okolí 

Respondent 13: To asi. To nevim. Tři. Dvě 

Výzkumník: A jedna z nich je ta vaše slečna 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Tak a teď zkusme zkusme povídat o tom co kamarádi. Kolik jich je 

Respondent 13: Jo. Tak to asi. To nevím. Padesát 

Výzkumník: To jsou kamarádi nebo nebo jsou to přátelé nebo jsou to jenom známý. 

Jak to je 

Respondent 13: Ve škole a venku 

Výzkumník: Ve škole a venku. Fajn. Kterých je víc. Ve škole nebo venku 

Respondent 13: Tak venku 

Výzkumník: Venku je jich víc. A je šance je šance za  nimi jít jít kdy chcete. Nebo je 

to podle toho kdy jsou vycházky. Já nevím 

Respondent 13: Jo jako kdy chci 

Výzkumník: A platí pro to nějaká pravidla 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: Když člověk jde na vycházku tak nějaká pravidla 

Respondent 13: Jo. Vrať se třeba v deset v devět 

Výzkumník: A dneska když když vlastně vy jste šel sem do téhle té budovy tak to 

jsou nějak nastavená pravidla 

Respondent 13: To ne 

Výzkumník: To ne. Tak a teď zkuste mi říct chtěl byste se někdy oženit 

Respondent 13: To nevim. Asi ne 

Výzkumník: Asi ne. Co by byl ten důvod proč se neženit. Co myslíte proč se klucí 

dneska nežení 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: A vy proč proč byste se neženil 
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Respondent 13: To taky nevim 

Výzkumník: Chtěl byste mít někdy děti 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: No tak. Je pravda že k tomu aby člověk měl děti se zrovna oženit 

nemusí. Ale tak spousta lidí to tak dělá 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: Kdy tak asi byste chtěl mít děcka 

Respondent 13: Já nevím. Tak třicet jedna nebo dvacet sedm třicet jedna. Tak nějak 

Výzkumník: Tak určitě ne brzo. Určitě ne. Tak a teď když když by se člověk vrátil 

k tý práci o který jsme mluvili co myslíte je práce důležitá pro člověka. A když ano 

tak v čem 

Respondent 13: Jo to jo  

Výzkumník: V čem je to důležitý 

Respondent 13: Tak aby měl bydlení a prostě peníze a tak 

Výzkumník: Fajn. Tak a teď vaše představa o tom kolik kolik peněz to potřebuje. 

Bydlet 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Tak co myslíte. Kolik tak peněz je na to třeba 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: A kolik tak potřebujou vaši třeba. Na to aby aby mohli bydlet 

v nějakým bytě 

Respondent 13: Peníze 

Výzkumník: Kolik asi tak 

Respondent 13: Já nevim. Třeba 

Výzkumník: Kolik ta vaši 

Respondent 13: Pětsettisíc 

Výzkumník: No. Na to aby bydleli. Takhle pokud by člověk ten byt měl zaplatit a 

měl by ten byt být jeho tak to asi ano. Ale pokud je třeba nájemný bydlení tak to 

třeba není tolik 

Respondent 13: Jo. To bude třeba deset  

Výzkumník: Asi tak deset tisíc. Fajn. Tak a teď co byste v životě chtěl 

Respondent 13: Já 

Výzkumník: Co byste si přál. Představte si že bych byla kouzelná babka. Tak. 

Bohužel nejsem. Tedy. Ale zkuste mi říct co byste si přál v životě 

Respondent 13: Tak já to aby sem měl byt. Voženil se. To je všechno  
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Výzkumník: Byt a manželku. Jaká by měla být 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: Máte představu co by bylo tak vhodný. Vůbec netušíte. Tak a víte co 

zkusme to udělat takhle podívejte. Můžu můžete si dát tu židli sem ke mně blíž 

trošičku. Děkuju vám 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Tak. Popotáhněte tu židli abyste na to mohl. Tak představte si že dneska 

je teda devatenáctého osmnáctého. Já nevím co pořád mám s tím devatenáctým. 

Osumnáctého devátý. Tak. Tadyhle na u tý šipky si napište datum za rok 

Respondent 13: Tady 

Výzkumník: Hm 

Respondent 13: Za rok 

Výzkumník: Za rok 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: No bude stejný den asi. Takže bude osumnáctýho září. To ano. Ale 

dvatisíce jinak. Dvatisíce. Když je teď třináct. Tak bude dvatisíce 

Respondent 13: Čtrnáct 

Výzkumník: Čtrnáct ano. A napište tam toho osumnáctýho devátý 

Respondent 13: Tady 

Výzkumník: Tak ano. Tak a teď si představte že že tohle je vlastně rok nějakýho 

života jo. A teďka zkuste ten rok má nějaký takový části podle kterých ten čas ubýhá. 

Takže to nejbližší co vás čeká bude co. Než se ten rok překulí. Tak nejbližší. 

V nejbližším období co odehraje 

Respondent 13: V tomhle roku nebo 

Výzkumník: Hm 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Takhle tady ode dneška 

Respondent 13: Jo tady 

Výzkumník: Za ten rok co se odehraje vlastně. Co myslíte 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: No tak kdy budou nejbližší prázdniny 

Respondent 13: Jo tady 

Výzkumník: To ne. To budou velký. Ty budou někde tadyhle 

Respondent 13: Jo tak 
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Výzkumník: Protože teď už je září. Takže zkusme jít zpátky ano. Napište tady 

prázdniny. Udělejte tam nějakou řádu jakože tam jsou ty prázdniny. Napište to tam. 

Prázdniny. Tak. A teďka tadyhle někde uprostřed budou vánoce asi. Tak zkusme 

……………………. 

Vyrušení 

……………………. 

Výzkumník: Tak tadyhle někdo okolo toho jsou vánoce. Ta a teď teď zkuste mě říct 

co byste si rád splnil vlastně když byste měl svůj život posunout o rok. Takže vy jste 

teď v prvním ročníku. Říkáte že budou ještě dva další. Tak co byste si chtěl splnit vy 

sám za sebe do těch vánoc. Jakej cíl byste si chtěl sám pro sebe. Co byste si chtěl 

splnit. Do těch vánoc. Co byste chtěl 

Respondent 13: Jo. Bydlet u rodičů 

Výzkumník: Tak dobře. A to si představujete 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Na ty vánoce. Jo. Takhle když když bysme to dali sem 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Tak to by bylo v tý době u vánocích. Tak napište sem bydlet u rodičů 

Respondent 13: Tady 

Výzkumník: Třeba. Bydlet u rodičů. Dobře. Dobře. Fajn. Tak a teďka. Když chcete 

bydlet u rodičů co člověk pro to musí udělat. A jak hlavně. Jednak co a jednak jak. Já 

nevím. Já jsem v té situaci nikdy nebyla. Tak teď je to na vás 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: Co člověk by měl udělat nebo má udělat aby se aby se tohle ten cíl aby 

se k tomu dostal 

Respondent 13: Třeba koupit byt. Třeba 

Výzkumník: Ale ale to by měli spíš rodiče  

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: Ale to by byl cíl pro ně ne pro vás. Zkuste co vy byste mohl udělat pro 

to abyste mohl bydlet u rodičů. Co myslíte. Co by člověk měl udělat 

Respondent 13: To nevím vůbec 

Výzkumník: A teď je to tak  že kvůli tomu že rodiče nemaji ten svůj byt tak vy 

nemůžete bydlet u nich. Nebo  jak to je 

Respondent 13: To mají zatím jenom to podnájem 

Výzkumník: Aha 

Respondent 13: A ještě nemůžu  

Výzkumník: A ještě 
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Respondent 13: Ještě nemůžu  

Výzkumník: Takže vy nemůžete. Takže pokud pokud by oni byli v řádném  nájmu 

tak by tak byste tam mohl mohl s nima bydlet 

Respondent 13: Jo to jo   

Výzkumník: Fajn. Takže tadyhle někde jsou vánoce 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Takže bydlet u rodičů. A teďka co byste si rád splnil do tý dob než 

začnou prázdniny 

Respondent 13: Navždy chodit s jednou holkou. Třeba s tou co mám teď 

Výzkumník: Tak si tajdle dejte vydržet chodit se stejnou slečnou. Vydržet chodit se 

stejnou slečnou. Já se nechci ptát na její jméno. Fajn. To byste rád teda do těch 

prázdnin 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Fajn. Co pro to člověk musí udělat. Aby se ho ty holky drželi. A hlavně 

ta ta kterou by chtěl. Co pro to člověk musí udělat 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: Co ona čeká že vy uděláte. Anebo co naopak vy očekáváte od ní. Jak to 

člověk má udělat aby aby zůstali ti lidé spolu 

Respondent 13: Pomáhat si třeba 

Výzkumník: Třeba pomáhat si. Fajn. Máte sourozence nějaký pane Láďo 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo. A sourozenci jsou tady s vámi anebo s rodiči 

Respondent 13: S rodičema 

Výzkumník: A jak se to stalo že oni mohou být s nimi a vy ne 

Respondent 13: To nevim. Nevim 

Výzkumník: Je to něco o čem asi nechcete mluvit 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo. Tak řekněte nechci o tom mluvit 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Já to z vás nebudu nijak nijakým způsobem se vás doptávat 

nepříjemným. To bych nerada. Jo. Když to nechcete říct tak samozřejmě. Fajn. Takže 

to je tahle věc. Tak. Děkuju za tohle to. Akorát já si sem napíšu kromě dnešního 

jména jenom iniciály takhle abych to nepřisoudila někomu jinému. A teď se ještě 

podívám podívám na na dvě věci kterými mi tady kterými mi tady scházejí k tomu. 

A na co jsem se vás chtěla hodně zeptat. Vy tak jako opatrně mluvíte o svojí rodině. 

Jak to vidíte doma. Mimochodem tohle to co vidíte na stole je to co vydala univerzita 
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mě pro ten výzkum. Hm. Tak. A teď jak jak to vidíte u vás ve vaší rodině. Jak se na 

to díváte 

Respondent 13: Jo takový dobrý 

Výzkumník: Za co vás rodiče trestaj třeba 

Respondent 13: Když chodím domů pozdě a tak. Třeba v jednu. Já nevim 

Výzkumník: Proč to dělaj že vás trestaj. Co myslíte 

Respondent 13: Sem se už naučil že to nemám dělat a tak 

Výzkumník: A za co vás naopak chválí 

Respondent 13: Jo za známky a tak 

Výzkumník: Za známky. Ještě za něco. Určitě ano 

Respondent 13: No že hezky uklízím a tak když 

Výzkumník: Když přijdete dom 

Respondent 13: Pomáhám 

Výzkumník: Pomáháte. A to jste dělal i dřív 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo. A taky vás chválili 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: A myslíte jak vás vlastně teda vaši vychovali. Co myslíte. Ono se o 

tomhle těžko mluvilo před děvčaty. Co myslíte jak vás vaši vychovali 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: Jak byste to viděl. Anebo víte co zkusme to zkusme to se na to podívat 

jinak. Co si myslíte že v tý výchově mělo bejt jinak ze strany rodičů. Co mělo být 

jinak. Co oni třeba neměli dělat 

Respondent 13: Jo. Dávat mě do dětskýho domova 

Výzkumník: Zlobíte se na ně proto 

Respondent 13: To ne 

Výzkumník: To ne. Máte jim to za zlí 

Respondent 13: Trochu jo 

Výzkumník: Trochu jo 

Respondent 13: Ale trochu jenom 

Výzkumník: No tak určitě určitě asi to byla situace která nebyla pro vás příjemná. To 

asi jo. To asi jo. A co myslíte měli oni za zlí vám že že jste tak jako nedělal to co oni 

chtěli. Asi patrně. Protože říkáte že vás trestali za to že jste chodil pozdě domů. Tak 

asi to bylo něco co nechtěli abyste dělal 



402 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Proč myslíte že tak jako to měli nastavený nechoď nechoď nebo choď 

brzo domů a nechoď v noci ven 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Takhle to měli. Jo. A myslíte že to bylo dobře nebo to bylo špatně. Já 

nevím 

Respondent 13: Jo dobře 

Výzkumník: Tak a teď mi řekněte co rád děláte. Na to jsem se vás vůbec nezeptala

  

Respondent 13: Jo chodím ven s holkou s kamarádka a tak. Na diskotéky 

Výzkumník: Na diskotéky. A můžete si sám kupovat věci který se vám líbí třeba 

Respondent 13: Jako když zajdu občas za tátou tak s nim je domluva a tak 

Výzkumník: A taťka zaplatí 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: Můžete můžete mi říct co tak jako nejvíc nejčastějc děláte když jste 

venku s kamarády 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: To nevim 

Respondent 13: Co můžu říct nebo ne 

Výzkumník: No tak. Zkuste. Žalovat to policii nebo někomu jinýmu nepůjdu 

Respondent 13: Jo tak občas 

Výzkumník: Ani vychovateli ne  

Respondent 13: Občas se to jakoby schlastám a takhle 

Výzkumník: Máte pocit že je vám líp 

Respondent 13: To ne 

Výzkumník: Když se napijete 

Respondent 13: To ne 

Výzkumník: To ne. A co to teda vede k tomu že to člověk udělá 

Respondent 13: Jakoby 

Výzkumník: No. Je to taková zvláštní situace 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Vy říkáte není mi z toho dobře 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Tak. Není to dobře. A tak jako proč to člověk dělá. Když to ví 
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Respondent 13: Nevim 

Výzkumník: A jak to přijde že najednou si připadáte že že jste se šel napít. Jak to jak 

se to stane 

Respondent 13: No jakoby když jsem na diskotéce tak si dám něco 

Výzkumník: Na tej diskotéce jo tak jo. Tam se to dělá 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo jo jo hm. Takže nebýt toho že jste byl že jste na diskotéce tak by 

k tomu možná nedošlo. Takhle. Nebo je to jinak. Nebo možná že by byla jiná 

příležitost 

Respondent 13: Jo. Taky jiná 

Výzkumník: Taky jiná. Tak a teď. Když říkáte chodim rád na ty diskotéky tak ale to 

určitě není každý den 

Respondent 13: To ne 

Výzkumník: To ne. Jak často to je 

Respondent 13: To nevim. Tak třikrát do týdne 

Výzkumník: Když jste doma 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: A když jste tady  

Respondent 13: To taky občas chodim 

Výzkumník: Občas někde. A jak tak často tady 

Respondent 13: Dva dny třeba 

Výzkumník: Kam se tady dá jít nejblíž na diskotéku 

Respondent 13: Třeba do Retra. Třeba  

Výzkumník: A to je kde. Jak se tam člověk dostane tady odsud 

Respondent 13: Jo tak to odsud na depo Hostivař. A z depa Hostivaře na Náměstí 

Míru 

Výzkumník: Aha. Tam je Retro 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo takhle. Tak na Náměstí Míru to znám 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: I vím kde to je. Idepo Hostivař taky. Ale věříte že vůbec netuším kde je 

to Retro tam. Kde v který části toho Míráku to je. Kde to je na Míráku 

Respondent 13: To je jak jdete nahoru a pak tam jakoby dolů ještě 

Výzkumník: Jezdí tam tramvaj tudy 
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Respondent 13: Jo 

Výzkumník: Jo jo jo. Tak a poslední věc. Úplně. Úplně nejposlednější. Já jenom 

takhle se podívám jestli jsem na něco nezapomněla abych vás neobtěžovala někdy 

jindy. Tak úplně poslední věc. Když byste měl říct jak byste si představoval nejlíp 

svůj život. Jak by to bylo. Když by to dopadlo úplně nejlíp pro vás 

Respondent 13: Jo tak jako svatba. Voženit se. Mít psa. Děti a tu auto. Peníze a 

všechno 

Výzkumník: Jo. Máte hodně příbuzných  

Respondent 13: Celkem jo 

Výzkumník: Celkem jo. A navštěvujete se 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: To jo. Já se ptám protože že jsem slyšela spoustu věcí jakoby majetek 

ale neslyšela jsem o těch lidech. Tak proto se ptám 

Respondent 13: Jo  

Výzkumník: Jestli nějací jsou. A to a ty všechny pokládáte za rodinu nebo některý 

jsou bližší a některý jsou jakoby vzdálenější 

Respondent 13: Některý bližší a některý no vzdálenější 

Výzkumník: Kolik je těch bližších asi tak přibližně kolik 

Respondent 13: Já nevim. Pět 

Výzkumník: Pět. Nejbližších lidí 

Respondent 13: No 

Výzkumník: Dobře tak to je všechno. Mockrát vám děkuji 
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Respondent 14 

 

Výzkumník: Slečna Kristýnka si teď se mnou bude povídat dál o životě. Tak. Slečno 

Kristýnko vyprávějte mi o svým životě až do dnešního dne. Jak to s vámi bylo. 

Určitě jste se někde narodila 

Respondent 14: No. Pocházím ze Slovenska. Narodila jsem se v Prešově. No. Do 

svých asi tak čtyřech pěti let jsem žila u táty. Že rodiče se rozvedli. Pak v šesti si mě 

vzala máma na Čechy. S tou jsem tady byla dva roky asi. Do osmi let. Pak jsem se 

zase vrátila na Slovensko. A v desíti jsem se sem vrátila na trvalo. A teď tady bydlím 

už sedum let 

Výzkumník: Takže jste měla docela docela rušnej život. Stěhování a spoustu 

přesunů. Chodila jste někdy do mateřské školy 

Respondent 14: Jo chodila. A to jsem chodila na Slovensku 

Výzkumník: Pamatujete si něco z té doby 

Respondent 14: Strašně matně 

Výzkumník: Strašně matně. A třeba v té době kdy jste chodila ještě do školky 

pamatujete si něco o rodině. O svým životě v rodině 

Respondent 14: No po pravdě říct ani moc ne. To bylo takový. Pamatuji si asi tak od 

pěti let dál ale 

Výzkumník: A na co si vzpomínáte od té doby 

Respondent 14: Že jsem se učila jezdit na kole. Různý věci. Že jsem běhala pořád 

venku. Pořád nějaký aktivity jsem měla 

Výzkumník: Jste hodně dynamický člověk od narození od dětství vlastně. Tak a kam 

jste začala chodit do školy 

Respondent 14: Chodila jsem do první třídy na Slovensku. Pak jsem přešla. Chodila 

jsem. Jak si mě vzala máma tak jsem chodila do první třídy tady v Praze. S tou jsem 

tady byla do tří let a 

Výzkumník: Do třetí třídy 

Respondent 14: Do třetí třídy teda. Se  omlouvám. A potom jsem se zase vrátila na 

Slovensko. Tam jsem byla třetí čtvrtou třídu. A do pátý jsem se vrátila zase sem 

Výzkumník: To je docela těžký takhle neustále přecházet. A tak samozřejmě na 

Slovensku i když jim velmi dobře rozumíme tak se mluví jinak. Tak to muselo být 

strašně těžký pro vás ve škole 

Respondent 14: Tak já jsem si nějak i tak zvykla tím časem. Ale teďkom jak jsem 

tady v Praze už mluvím česky a všechno jako v češtině 

Výzkumník: To je docela těžká věc pro děti ve škole když mají začít chodit do školy 

a ještě teď mění ten jazyk. A musí v něm číst a musí v něm psát. Tak to je strašně 

těžká věc 
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Respondent 14: To vono jak tam člověk bydlí a mluvěji na něj ty lidi tak on si 

zvykne jako že jo. Ho to jako tak láká. Že teďkom sem byla o prázdninách u babičky 

a oni tam mluvili slovensky. Jenomže jak mám mluvit slovensky tak jako když bych 

přišla sem tak bych mluvila jak tatar. Takže jsem jako mluvila tam česky. A babička 

na mě že proč nemluvim slovensky když už jako to. Říkám že nechci nějak pak jako 

zpátky nějak mluvit špatně 

Výzkumník: Člověku se to plete potom. Jo jo. No takže takže vy jste vy jste začala 

chodit jakoby s takovýmihle různými proměnami. A jak se to stalo že vlastně jste 

nebo od kdy jste pak  byla v té základní škole s tou s tím programem praktický školy 

Respondent 14: No teď jsem teťkom jako na tý s tím praktickým. Teďkom. Jinak 

jsem chodila na základní školu 

Výzkumník: Běžnou běžnou jo. Vy jste říkala že nemáte tu devítku. Proto proto jsem 

se na to ptám 

Respondent 14: No nemám právě že tu devítku dodělanou. Akorát jako základní 

školu jsem chodila na do normální. To jsem dochodila osm let jako. Na různých 

školách jsem byla. To jsem chodila normálně do základní školy. Až teďkom jakoby 

jsem  na zvláštní na tý na tom učebním oboru protože to je zvlášť jakoby praktická a 

tak jako že. Už kvůli tý devítce to dodělat 

Výzkumník: Jo. To kvůli tý devítce. A půjde to nějak udělat. Vy jste o tom mluvila 

Respondent 14: Jo tak jako. Dodělám tenhle tuhle školu a potom mi zbývá tenhle 

rok. A pak jako přestoupím na nějakej normální učební obor 

Výzkumník: To byste ráda 

Respondent 14: No 

Výzkumník: To byste ráda. To jste to jste říkala že byste ráda nějakou tu sociální 

práci nebo něco podobného 

Respondent 14: Mě se tadyhle ta škola mě jako nevadí ale je to tady lehký prostě. 

Ale zase jako nebude ten výuční list. Ale a to osvědčení a to mi moc jako nepomůže 

v tom v tý práci a všechno. Protože  to jakoby že pomocný práce. A já zase  chci jako 

dělat práci na plný úvazek. Nejenom takový ty pomocný 

Výzkumník: A jak se to stalo že vám chybí ten ročník devátý 

Respondent 14: Jsem nechodila dvakrát do tý první. Že na Slovensku a jak si mě 

vzala máma tak mě dala taky do první abych se naučila líp česky 

Výzkumník: Aha 

Respondent 14: A v tom už jako že nebyl problém. Ale jenom že jsem v sedmý třídě 

propadla. Takže jakoby se mi zkrátil rok. A teď jako jsem měla jít normálně do tý 

devátý třídy. Jenomže oni tam  říkali že to bych byla už jedenáctým rokem jakoby 

v základní škole takže že to je nějak v zákonem 

Výzkumník: Že to nejde 
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Respondent 14: Zakázáno. Takže to. Tak my hledali učební obor kde bych mohla bez 

tý devátý třídy 

Výzkumník: No jo to se to tak člověku někdy zkomplikuje v životě. Tak a teď se teď 

já se budu ptát trošku na takový možná na soukromější věci proto jsem chtěla 

abychom abychom o tom mluvili tak jako jeden člověk s jedním člověkem. Co ráda 

děláte. Co vás baví 

Respondent 14: No tak všeobecně jako podle toho kdy mám jakou náladu. Zrovna 

jako nejsem nějakej typ do sportu do nějakých zažraných věcí. Jako baví mě uklízet 

ale tak pro svojí činnost. Jako nemá vyrábět si nějaký různý takový výrobky ale to 

jenom když se mi chce a pro sebe. Jinak jako 

Výzkumník: Moc ne 

Respondent 14: Moc ne 

Výzkumník: Představovala byste si sebe. Nebo uměla byste si sebe představit jako 

v nějakým řemeslným oboru. Kdybyste dělala třeba nějaký řemeslo 

Respondent 14: Teď jsem nějak to ne to 

Výzkumník: No já se špatně ptám asi. Dovedete si předsatvovat představit že vy 

byste třeba vyráběla něco rukama 

Respondent 14: Jo. Jako manuální práce jako pro mě nejsou 

Výzkumník: Jo. Ale ptám se na to co by to bylo tak. Co by to nejspíš bylo. Kdybyste 

měla dělat něco rukama. Co by to bylo nespíš 

Respondent 14: Tak já bych klidně hrabala listí všechno. Uklízela a tak jako. 

Skládala nějaký věci. Hlavně jako aby tam jako byli dobrý lidi a prostě takový dobrý 

kolektiv aby prostě ty lidi na ně neházeli tu práci jako úplnou. Jinak jako s manuální 

prácí nemám problém 

Výzkumník: Já jsem spíš myslela nějaký řemeslo. Třeba když se tady člověk podívá 

okolo tak vidí třeba věci z keramiky vidí třeba věci ze dřeva. Jo takhle jsem to 

myslela 

Respondent 14: To zase 

Výzkumník: To ne 

Respondent 14: To je takový jako 

Výzkumník: To ne 

Respondent 14: Jsem na korálky. Třeba na nějaký košíčky a takhle. To  mě přestává 

bavit 

Výzkumník: Jo. Jo jo jo 

Respondent 14: Ale korálky a takový malinký takový 

Výzkumník: Máte ráda změnu. Máte ráda změnu 

Respondent 14: Moc ani ne 
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Výzkumník: Ne 

Respondent 14: Podle toho jaká to je 

Výzkumník: Podle toho jaká to je. Tak kterou máte ráda 

Respondent 14: No tak ráda jako. Třeba určitě ráda zůstanu u takovýho dobrýho 

životního stylu. A změnu třeba když je hodně lidí a nerozumím si s nima tak jako 

ráda změním to prostředí 

Výzkumník: Tak chodíte na nějaký společenský akce. Třeba na diskotéky nebo do 

kina 

Respondent 14: To akorát teďkom jako většinou chodím s přítelem. Jinak jsem 

chodila takhle se bavit s kamarádka. Nějak mě to přestalo bavit. Asi ta puberta 

skončila 

Výzkumník: A jak to přišlo že jste se ocitla tady 

Respondent 14:  No tak tady mám celkově takový různý 

Výzkumník: Nechci vás nutit do odpovědí který byste nechtěla dát 

Respondent 14: Jo 

Výzkumník: To vás nechci nutit. Jenom se ptám. Jenom takhle prostě jsem se zeptala 

Respondent 14: Ne. Já jsem byla jako s mamkou teda vždycky doma. Že jsem s ní 

jako bydlela. Teďkom co jak jsem přešla teď do děcáku to bylo kvůli mýmu 

bývalýmu příteli. Protože von si jako nerozuměl s mamkou. A my jsme se hádali 

věčně s mamkou. To bylo takový vyhrocený. Takže sem jako šla na policajty a tam 

voni už říkali že mě umisťovali a tak. Takže to bylo takový 

Výzkumník: Takhle takhle. A teď když přeci jenom je nějakej volnej čas tak co ráda 

děláte 

Respondent 14: Sem s přítelem 

Výzkumník: S přítelem. Fajn. To předpokládám že teda v tom případě máte asi volné 

vycházky 

Respondent 14: Mám. Většinou když se naučím a tak. Jenomže jako von chodí do 

práce takže jako máme to takový omezený docela 

Výzkumník: Předpokládám tedy když říkáte že chodí do práce že tedy je to člověk 

který pracuje tady někde 

Respondent 14: Pracuje. Dělá jakoby zednický práce a tak. A chodí tam pořád skoro. 

Takže jako stará se tak jako o budoucnost 

Výzkumník: Můžete rozhodovat vy sama o průběhu svýho dne. Tedy kromě toho že 

jste ve škole. Jak to vidíte 

Respondent 14: No můžu rozhodovat ale zase brání mi v tom ty věci jako třeba. 

Musím přijít domů. Se ségrou že musím pro ní jít do školy. Musim si udělat úkoly. 

Běžné věci. Takže je to tak jako to. Ale nějak ani mě to netrápí. Že jsem za to ráda že 
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aspoň něco udělám než jako začnu někam chodit a bych na to tak jako nechala 

stranou 

Výzkumník: Zapomněla byste na to a byl by z toho možná problém 

Respondent 14: To jako nebyl. Já bych si to dodělala ale pak bych byla utahaná a to. 

Že takhle je to dobrý aspoň že mám víc času. Nemusím spěchat 

Výzkumník: A co ráda třeba děláte když máte hotové věci do školy. Co vás baví 

třeba tady 

Respondent 14: A tak tady je to takový omezující. Ale tak já si uklidím pokoj. Jsem 

na počítači. Čtu knihu 

Výzkumník: Co ráda čtete 

Respondent 14: Většinou takový z druhý světový války a tak jako 

Výzkumník: Ale 

Respondent 14: Teďkom. Já zase moc teda nečtu. Jako teďkom jsem se rozhodla že 

budu číst. A je to takový zpomalující protože jsem celou tu dobu nečetla tak mi to 

docela trvá než přečtu jednu stránku. Ale čtu většinou o  tý druhý světový válce. Teď 

jako jsem měla ve škole zadaný Annu Frankovou deník 

Výzkumník: Jo 

Respondent 14: A teď jako jsem řekla že jako si ho seženu a začnu to číst nějak. A 

čtu jakoby Hilter ve faktech. Jako tu knížku takovou. Tak to mě docela zajímá. Jako 

co se dělo a tak v těch letech 

Výzkumník: Co vás překvapilo o tom člověku 

Respondent 14: No je to takový typ jako že má postavení. Že ty lidi jako si ho docela 

vážili. A že docela to dotáhl hodně daleko. Sice ty lidi jako za to nemohli ale bylo 

jako byl docela váženej takže takový 

Výzkumník: Byl mocnej 

Respondent 14: No byl. Jako měl velkou moc. Docela 

Výzkumník: To asi jo. To asi jo 

Respondent 14: Vybudoval postupně až. Ale kdo chce moc nemá nic. No. Docela. 

Kdo chce víc nemá nic. No. Takže takhle 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 14: U něj to tak skončilo 

Výzkumník: No vy říkáte že vlastně jste tady krátce. Říkala jste. A když když jste 

tady takhle krátce jak to je jak člověk může často domů nebo jak to chodí 

Respondent 14: Na dva víkendy. Musíme na propustky. Když si požádám jako rodiče 

u kurátora u sociálních pracovnic. A jako můžu jako na víkend domů. Ale jelikož 

máma teďkom nějak blbne a tak a jsou problémy doma tak jako se mi moc nechce 

jezdit 
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Výzkumník: A to jsou problémy s vámi nebo se sourozenci nebo s partnerem nebo 

jak 

Respondent 14: S maminkou. Protože maminka trošku je i psychicky tak jako 

zdravotně úplně někde jinde takže má přítele který není zrovna až tak dokonalej. A 

bydlí v takovým prostředí že se mi ani moc nechce jako. Na návštěvu bych šla ale 

jako že bych šla na víkend nebo tak jako že bych teďkom zrovna. Teď už mám u 

sebe ségru takže jako se mi moc nechce jezdit 

Výzkumník: Máte víc sourozenců nebo jenom sestru 

Respondent 14: Jenom sestru. Sedmiletou 

Výzkumník: A jak se to stalo že přišla sem 

Respondent 14: No my jsme byli na táboře. A jsme byli s kurátorkou. A mamka 

trošku měla psychicky se zhroutila takže jí byla v nemocnici. A my jsme přijeli 

z toho tábora a paní kurátorka čekala že  jako někdo pro nás dorazí že jsem byla na 

propustce u mámi celý prázdniny měla sem bejt. Jenomže mamka nepřišla. Takže se 

jako. Já jsem se vrátila až sem jako. A paní kurátorka říká ať si sem vezmu ségru a 

vona. A jako že už jako bude se vybavovat předběžné opatření pro ní. Takže to. A 

takže jí dala ke mně no 

Výzkumník: A teď je maminka doma 

Respondent 14: Jo. Jo. Teď je maminka doma no 

Výzkumník: A je na tom líp trochu. Nebo je to stejné nebo 

Respondent 14: No tak zdravotně pořád furt takový je to u ní zmatený. Že to. Teď 

byla u doktora. Že se jí prej deformuje páteř nebo něco takovýho. Jí to tlačí na plíce. 

Takže má nějakej zánět tam mezi žebrem a plicma. Takže to nějak léčí. Ale se jí 

deformuje celá ta páteř. A prý to bude horší a horší. Takže nějak to zdraví 

Výzkumník: Není to dobrá perspektiva. Ta nejrůžovější. Když se na to díváte takhle 

zpětně co byste řekla jak vás mamka vychovávala 

Respondent 14: Vychovávala mě. No dá se říct že i vychovávala mě mamka i otec. 

Jenomže to pořád nebylo úplně to dokonalý jako. Když si představím mámu a tátu 

jak choděj do práce. Jeden jako se.  Máma by se starala o mě. Takový to vůbec 

nebylo. Většinou. A teďkom prostě máma se mě snažila rozmazlovat a ta. A povolila 

mě moc věcí zase. Když jsem byla u babičky jako a u táty že jsme bydleli jako spolu 

s babičkou a s tátou jako. Takže jako taky táta se snažil jako to bejt takovej jako 

ráznej jako. Ale zase on mě nikdy jako neuhodil nic jako. Snažil se být takovým 

dobrým příkladem jako. Výchova u něj taky selhala. No takže teď se spolíhám tak 

jako na sebe už. Už jsem velká 

Výzkumník: To je těžký docela. A ne vždycky se to zadaří 

Respondent 14: Prostě nikdo si nemůže vybrat rodiče 

Výzkumník: To máte pravdu 

Respondent 14: Takový jaký jsou 
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Výzkumník: To máte pravdu. Za co vás doma trestali 

Respondent 14: Já jsem nikdy nějak nebyla asi trestaná. Že já už jsem jako od svých 

desíti let nějak vždycky si svoje vydupala. Abych měla říct pravdu 

Výzkumník: Jo jo  

Respondent 14: Akorát když jsem byla na Slovensku u babičky a u toho táty tak 

babička mě vždycky nutila že když jsem nedojedla jídlo tak jsem stála v koutě. A tak 

jako. Dokud jsem to nesnědla. A když jsem si neudělala úkoly nešla jsem ven. Ale 

nebylo to nějak extrémně hodně krát 

Výzkumník: A za co naopak vás chválili 

Respondent 14: No až za ty úkoly. Takový běžný věci 

Výzkumník: No co myslíte můžete teďka vlastně říct za co sama sebe trestáte. Nebo 

za co se sama uvnitř chválíte 

Respondent 14: No tak trestám se za to že jsem měla dostat rozum dřív teda. Ale zase 

se chvílím že jsem udělala velkej pokrok takže 

Výzkumník: To asi ano. Tak a teď co myslíte když byste měla úplně úplně v jedný 

větě říct a shrnout vlastně tu situaci doma. Co byste řekla 

Respondent 14: Že už se tam nikdy nevrátim. Udělám si svůj vlastní domov 

Výzkumník: Jo. Co to znamená udělat si svůj vlastní domov 

Respondent 14: Svoje prostředí. Nebudu se vracet k rodině. Jako vždycky určitě je 

uvítám s otevřenou náručí ale pořád to už nebude takový jako před tím že budu malá 

holčička. A můžou začít od znova. Prostě začnu si budovat svoje. Záleží na tom jak 

se k tomu postaví. A co udělám. Co bude vhodný 

Výzkumník: No tak tak to zkusíme. Heleďte tak pojďte nebojte. Pojďte pojďte sem 

za mnou abychom na to mohli a já na to viděla hlavně. Tak. Zkuste sem napsat 

dnešní datum. Dnešní den 

Respondent 14: Dneska je osumnáctýho 

Výzkumník: Hm. Tak. Tak teď tadyhle si představte že bude rok. Za rok prostě 

tentýž den za rok. Takže bude taky osumnáctýho taky září jiný rok. Jiný rok. Za rok. 

Tak a teď si představte že uběhne vlastně dvanáct měsíců ode dneška do 

osumnáctýho září příštího roku. Co byste všechno chtěla splnit vy sama. Sobě 

Respondent 14: Jako určitě tady nakreslím 

Výzkumník: Hm. Chtěla byste řidičský průkaz 

Respondent 14: Dokončit kurz 

Výzkumník: A to bude před tím řidičákem nebo po něm 

Respondent 14: Asi po něm. Tak asi 

Výzkumník: Co byste ještě chtěla 
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Respondent 14: Já nějak nemám určitý protože vím že se to vždycky jako změní. Ale 

tak jako určitě 

Výzkumník: Tohle byste chtěla určitě. Tak a teďka zkuste mi říct co všechno člověk 

musí udělat aby se člověk dobral k těm dvěma dvěma cílům. Jak to udělat aby aby 

získal ten řidičák 

Respondent 14: Brigádu si najdu 

Výzkumník: Najít si brigádu a to proč ve vztahu k řidičáku 

Respondent 14: Abych mohla mít peníze na řidičský průkaz 

Výzkumník: To je pravda. Kolik to stojí v Praze 

Respondent 14: Já nevím. Kolem desíti tisíc 

Výzkumník: Tak najít si brigádu aby byly ty peníze. Kde budete hledat 

Respondent 14: Všude možně. V mekáči. Ká ef céčku. Všude kde jako se poptám 

Výzkumník: Už jste takhle někdy zkoušela hledat. Vy jste říkala 

Respondent 14: No zkoušela jsem většinou. Ale jako buď měli nabraný nabraný ty 

lidi a nebo jako to. Sem měla brigádu taky v boulingbaru v restauraci jsem myla 

nádobí. Jenomže to mi moc nevyhovovalo. Právě že tam byli špatný lidi. A tak jako 

moc práce. Takže nějak jsem odešla odtud 

Výzkumník: Takže najít si tu brigádu. Co ještě musí člověk udělat aby nebo by měl 

udělat aby dosáhl těch cílů. Který si tak jako dal 

Respondent 14: Snažit se 

Výzkumník: No já nevim. Já nevim co to znamená pro vás snažit se 

Respondent 14: Si najít prostě tu motivaci k tomu 

Výzkumník: Tomu rozumím. Ale jako nevím co konkrétně by to mělo být  

Respondent 14: No najít si brigádu 

Výzkumník: Dobře 

Respondent 14: Mít peníze 

Výzkumník: To budou ty peníze 

Respondent 14: Koupit si za to řidičák 

Výzkumník: To nekoupim. To musim chodit do školy 

Respondent 14: No budu chodit do tý školy. Jako zaplatím ten kurz tu školu. Pak 

budu mít řidičský průkaz a budu chodit do toho kurzu. A můžu si nakonci udělat 

dodělat školu 

Výzkumník: Fajn. Vám vlastně schází jenom rok 

Respondent 14: To je jakoby už na konci 
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Výzkumník: To už je na konci vlastně a možná na to dodělat školu ani ten rok to 

nebude protože tam se vlastně končí někdy v červnu ne 

Respondent 14: Jo ale to bude až na konci že už jsem jí dodělala a můžu mít klid na 

duši 

Výzkumník: Jo takhle. Aha. Tak to bude úplně to poslední a to co se vám uleví. Ještě 

nějaký cíl byste vybrala na tu dobu 

Respondent 14: No abych nebyla tolik protivná a neměla takový nálady. Ale to 

nevim 

Výzkumník: Co s tím 

Respondent 14: Chodit k psychologovi. Nevim. K někomu. Ale já bych si nechala 

napsat prášky na nějakou určitou dobu. Ale všichni říkaji ne ne ne ty seš normální. 

Že ve mně přebývají takový stavy že mě to takhle svírá prostě úplně šílím 

Výzkumník: Jako máte máte pocit že se děje něco uvnitř co vás svírá a je při tom 

vztek nebo 

Respondent 14: Jo 

Výzkumník: Jo 

Respondent 14: Je při tom vztek a zase nechci aby to došlo úplně k takovýmu 

vrcholnýmu vzteku 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 14: Aby pak jsem nebyla úplně zlá a neudělala jsem něco čeho bych jako 

litovala 

Výzkumník: Samozřejmě. Jo. Takže ten problém je spíš ta kontrola tý věci. Jo. Jo. 

Máte s kým mluvit o takových věcech který vás třeba trápí 

Respondent 14: Nevím. Já nemám nějaký nějaký kamarádky kterým kterým bych se 

svěřovala. Ani teda jako nějak psychologovi nemám ráda protože vim že to dělaji 

prostě z povolání. A u nich prostě nevim. Necítím takovou tu extra důvěru že bych se 

vypovídala. A von by mi jako mě úplně porozuměl takže 

Výzkumník: Takže poradenský služby určitě ne 

Respondent 14: Jako kdyby 

Výzkumník: Kamarádi taky ne. Vychovatelky nebo tety říkáte tety správně 

Respondent 14: Možná přítel 

Výzkumník: Možná přítel 

Respondent 14: Tetám se taky nechci svěřovat protože tady to je jedna velká drbárna 

Výzkumník: Aha 

Respondent 14: Takže tady když něco řeknu tak to slyším úplně z druhý strany. 

Takže 
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Výzkumník: Tak víte co tak to jsem možná měla říct hned na začátku. Nic z toho co 

se nahrálo vychovatelé nebudou mít k dispozici 

Respondent 14: No já vím. S tím počítám úplně 

Výzkumník: To ne. To ne. No tak fajn takže to jsou takový jako cíle do budoucna. 

To jsem ráda že jsou nějaké a že že tak jako máte něco co za čím člověk může jít. 

Tak a teď co myslíte bude pro vás kromě teda těch peněz na ten kurz důležitá právě 

v něčem 

Respondent 14: Práce. Já abych si vydělala. Abych se naučila pracovat konečně. 

Chodit tam každej den abych si zvykla na ten režim spíš. Že tam prostě budu muset 

chodit a budu tam ještě chodit  po zbytek života 

Výzkumník: Což je těžká představa. Koukám. Je to tak 

Respondent 14: No. Je to tak 

Výzkumník: Je to tak. Těžká představa. Ale pokud vás to uklidní tak i já jsem měla 

takhle těžkou představu kdysi. A je pravda že taky jsem si jako říkala to je divný že 

musim každej den. Tak a teď když když člověk tak jako sbírá pomalu zkušenosti vy 

jste říkala že jste chodila pomáhat ještě ještě kromě školy kromě praxe že jste přes 

známou někde chodila pomáhat. Co pro vás bylo tak jako nejtěžší v tý věci 

Respondent 14: Spíš mě mrzí že když chodím do tý eldéenky tak tam se zeptám těch 

lidí jak se máte. A oni pořád stejně. Protože pořád ležej. Nikdo tam. Málo kdo tam za 

nima zajde. Málo kdo jako se jich zeptá jako. Pořád jako tam jenom tak jako ležej a 

čekaj a čekaj než prostě přijde ten jejich den. Že je to takový docela těžký jako na ně 

koukat. Bolí to docela ale 

Výzkumník: Určitě 

Respondent 14: Člověk si musí tak nějak s tím smířit když už bude jako dělat tu práci 

takže 

Výzkumník: No je těžký vůbec tuhle tu situaci přijmout že vlastně že vlastně může 

se dostat do situace která vypadá tak jako že čeká na smrt. Je strašně strašně těžký 

pojmout tohle to 

Respondent 14: Jenomže ty lidi nemaji na výběr 

Výzkumník: Myslíte že ne. Já nevím. Já se ptám 

Respondent 14: Ne. Oni jsou před tím takovým stádiem kdy už jenom prostě čekaj. 

Ten zdravotní stav se už jenom  

Výzkumník: Jsou nemocní hodně 

Respondent 14: Jako nezlepší. A tim co se zlepší tak akorát možná to je zázrak asi. 

Protože fakt ty lidi na tom tak špatně že už ani jako i myšlenkově i jako fyzicky 

psychicky i jako nemůžou takže je to taková otázka času 

Výzkumník: Tak to určitě není určitě něco co by člověka povznášelo možná 

Respondent 14: Ale je radost když tam přijdem tak oni z toho mají větší radost než 

my. Je to docela dobrý 
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Výzkumník: Těší se. Přijde někdo. Hovoří s nima. Tak a teď zkuste mi říct jaký lidé 

se vám líbí. Obecně 

Respondent 14: Nevím. Nemám rád takový. Já jsem dost vybíravej typ teda. Jakože 

nemám zase když si to tak vemu tak se zaobírám se špatnýma lidma když hledám 

třeba kamarády a takhle. Časem mi to vždyky dojde a snažím se vyhledávat další 

lidi. Jenomže když já jsem taková jako něčím jsem si prošla tady to. Takže já 

nevyhledávám až tak nějaký andělský hodný duše který jako jenom koukaj do zdi a 

to a nebavěji se takže. Tak jak v tom ohledu ale když se mi prostě někdo nebo něco 

nelíbí tak jim to prostě narovinu řeknu 

Výzkumník: To někdy přináší problémy v životě. Říkat tak jako přímo věci 

Respondent 14: Přináší to problémy kvůli tomu. Tady s těmahle lidma se nebavím 

protože jsou falešný a vůbec se mi takovej přístup nelíbí 

Výzkumník: Naopak. Který máte ráda 

Respondent 14: Teď mám ráda ty který si se mnou bavěj. Který jsou laskavý když 

potřebuju něco pomoc tak se jako ke mně skloněj a pomůžou mi 

Výzkumník: Co to tak bývá nejčastěji že vyhledáte pomoc 

Respondent 14: No tak jako třeba ten děcák jako ty vychovatelé mi pomáhaj. Když 

s něčím potřebuju nebo když jsem smutná nebo mi něco je tak oni to jako cejtěj 

docela. Že to nemůžu říct ale zase že bych je brala úplně jako všechny jako úplně 

jako rovnocený kamarády to je neberu prostě. Vždycky si držím od toho člověk 

odstup 

Výzkumník: Bojíte se 

Respondent 14: Trošku 

Výzkumník: Jo. Jo.  Říkala jste že máte přítele. Jací lidé. Teď myslím na ty chlapi. 

Jaký typy chlapů se vám líbí 

Respondent 14: No já nevim. Tak já nejsem nějak vysazená úplně na ty chlapy. 

Protože jeho jsem potkala a to. Ono mě tak jako omámilo takže 

Výzkumník: Co to bylo. Co vás tak omámilo 

Respondent 14: Nevim 

Výzkumník: Co to bylo 

Respondent 14: Vůbec nevim. Ten jeho pohled. Všechno. Myšlení. Že byl. A von je i 

takovej i rozumnej i strašně jako že mluví do duše takže i možná tohle. Sice mě to 

kolikrát štve. Ale jako od toho to je no. Jako on mi asi tak pomáhá nejvíc 

Výzkumník: Jo 

Respondent 14: Spíš jako jsem kolikrát na něho naštvaná že jako je moc chytrej. Ale 

jako je moc hodnej to zas můžu říct. Vždycky když ho potřebuju tak přijde a pomůže 

mi. S ním nemám problém 

Výzkumník: To je dobře 
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Respondent 14: On pořád vážně. Prej ve mně je problém. Já furt vyvolávám hádky 

kvůli blbostem 

Výzkumník: A máte pocit že má pravdu 

Respondent 14: Jo. Docela jo. Ale tak nevim jako. Já jsem žárlivej typ. Nemám ráda 

když se podívá na jinou nebo prostě i kamarády jako ne že by se mi nelíbíli že by 

chodila za tima jeho kamarádka. Ale nevím co s nima dělá 

Výzkumník: Nemáte ten přehled 

Respondent 14: Nemám. Ještě ne. On je takovej záhadnej takže. On ví o mě všechno 

ale já o něm moc teda nevím. Ale vím docela. Má ráda maso a takový 

Výzkumník: Jako každej chlap 

Respondent 14: Jako každej chlap 

Výzkumník: Dobrá. Chtěla byste se někdy vdávat 

Respondent 14: No v budoucnu určitě jo. Protože chci mít nějakou tu pohádkovou 

svatbu třeba. Takovej ten hezkej den zažít. Ale zase se bojít že když se vdám tak 

budu upoutaná. Což se mi nechce protože nemůžete tak rychle jako utýct 

Výzkumník: Aha. Aha 

Respondent 14: Takže ještě zatím ne 

Výzkumník: Zatím ne 

Respondent 14: Určitě dávno někdy ve třiceti ve třicetipěti 

Výzkumník: Jo. A děcka. Chtěla byste mít děcka 

Respondent 14: Jo to jo. Ve dvaceti pěti 

Výzkumník: A co ta svatba 

Respondent 14: Svatba bude až pozdějc 

Výzkumník: Ono se to teď takhle dělá. To je pravda  

Respondent 14: Já zase nechci jako když jako se pohádáme a tak jako aby pak začal 

mě vinit že to že proč si mě bral a takový ty chlapský kecy 

Výzkumník: Jasný 

Respondent 14: Takhle bych byla svobodná. Jako určitě to dítě jako bych asi 

nehleděla na to že jako že vodejdu a nechám mu dítě nebo tak jako určitě bysme 

nějak vedli nějak bysme to rozumně vymysleli. Ale zase nechci se na nikoho nějak 

extra spolíhat takže 

Výzkumník: A vázat hlavně 

Respondent 14: Hlavně vázat 

Výzkumník: Spousta spousta dívek a mladých žen to má takhle pojednaný a takhle to 

vidí. Samozřejmě. A není na tom nic neobvyklého. To patří běžně k životu mladých 
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lidí teď. Tak a teď mi zkuste říct jaká je vaše ideální představa o vašem partnerovi. 

Ideální. Kdyby to mělo být ideální tak by to mělo být jaké 

Respondent 14: Tak určitě by chodil vždycky za mnou. S nějakým problémem. 

Abych mu mohla porozumět a pomoc. Aby byl prostě na mě hodnej. Chápavej. Aby 

nebyl takovej ten blbec kterej se otáčí za holkama takovýma. Aby byl můj prostě 

Výzkumník: Co to všechno znamená krom toho co jste najmenovala. Aby byl můj 

Respondent 14: Aby byl prostě dobrej rodič v budoucnu. Aby měl prostě nějaký 

zajištění. Abych ho mohla mohla brát prostě jako partnera. Abych se nemusela bát že 

se něco stane. Což v dnešní době se bojí skoro každej protože to co se děje venku je 

hrozný 

Výzkumník: To není vždycky příjemný. To máte pravdu. Co myslíte jakou podporu 

nebo pomoc byste potřebovala abyste se v životě cítila spokojená 

Respondent 14: Nevim. Tak já jsem takovej rozvážnej člověk. Vždycky něco řeknu 

se toho chvilku držím ale pak to zase změním. Ono se to změní. Že se toho vždycky 

bojím jako 

Výzkumník: Těch změn 

Respondent 14: No. Jako ne těch změn jako. Ale že že jako že se bojím jako 

dokončit něco až do konce. Že jsem taková rozvážná vždycky. Snažím se jako abych 

si něco dokázala  

Výzkumník: A když si nevíte rady tak jste říkala že se obracíte na přítele 

Respondent 14: Na přítele 

Výzkumník: Nejčastěji 

Respondent 14: Tady na mamku. Ale tak jako s tou už problémy nechci řešit protože 

ta má tisíc dalších problémů svých. Se tak možná svěřuju sama sobě 

Výzkumník: To je ale docela těžký 

Respondent 14: No možná ostatním. Ale nějak to 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 14: Když jako mě to pak netrápí. Když jako mu to řeknu nějak ve vzteku 

nebo tak. 

Výzkumník: Míváte často vztek 

Respondent 14: Ne. Teďkom jenom poslední dobou. Já nejsem vůbec agresivní typ. 

Ale v poslední době mě všechno jako tak jako štve. I když jako všechno je normální 

úplně je v pohodě. Jenom prostě ve mně jsou takový ty stavy. To jsem taková úplně 

zdrchlá. Takže vždycky se to snaží nějak rozchodit za ten den no. Abych byla nějak 

náladově v pohodě 

Výzkumník: Což ne vždycky je je docela jednoduchý bych řekla 

Respondent 14: No to není 
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Výzkumník: To není. To máte pravdu. Tak a teď. Vy jste mi tady napsala ty cíle. Za 

ty jsem moc ráda. Akorát mi tady napište jenom iniciály křestního jména. Abych to 

přisoudila někomu jinému. To bych nerada. Děkuju. Děkuju. Je to i celé křestní 

jméno. Tak to je fajn. Tak a teďka poslední poslední otázka. Vlastně když když bych 

si představila. Nebo vy si spíš zkuste to jestli to půjde že bych byla kouzelná babka. 

Babka sem. Už mám šedivý vlasy. Ale kouzelná určitě ne. Jaký tři přání byste chtěla 

splnit 

Respondent 14: Tohle přesně děláme na sociálních službách. Taky takový ty různý 

takový ty otázky a tak jako různý 

Výzkumník: A co byste chtěla 

Respondent 14: Nevím. To je těžký. Určitě zdraví 

Výzkumník: A ze všeho nejvíc. Co byste chtěl 

Respondent 14: Dobrý lidi kolem sebe. A mít krásný život jako v pohádce 

Výzkumník: No tak je pravda že to asi to asi je to co člověk si tak ideálně přál. To je 

asi pravda. Tak fajn. Já doufám že aspoň trochu se ten váš život tomu bude blížit. 

Aspoň trochu 

Respondent 14: Nevim. Já jsem si určila svoje cíle jak by to asi mělo vypadat. Sice 

kolikrát jako snažím se uhnout z cesty ale já to prostě nějak zvládnu všechno 

Výzkumník: No kdyby ne tak samozřejmě se můžete nějak nakontaktovat na pana 

ředitele popřípadě až přijdu říkat jak to všechno dopadlo tak si o tom můžem ještě 

promluvit kdyby s tím byla nějakej problém 

Respondent 14: Tak jo 

Výzkumník: Tak fajn. Děkuju mockrát za tu vaši otevřenost a za to jak jste se do 

toho výzkumu zapojila. Mockrát děkuju.  
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Respondent 15 

 

Výzkumník: Mám tady po druhé slečnu Míšu. Tak a teď my se pustíme do toho 

rozhovoru tak jako trošičku trošičku víc zaměřeného na takový jako vztahový věci. 

Zkuste mi slečno Míšo povyprávět váš život vlastně od začátku do dnešního dne 

Respondent 15: Jak jsem začítana být jako tady v dětským domově nebo 

Výzkumník: Ne úplně od narození 

Respondent 15: Jo 

Výzkumník: Vy jste se někde určitě narodila 

Respondent 15: No to jo 

Výzkumník: A taky někdy. To je pravda. Ale to říkat nemusíme. To datum. To určitě 

ne 

Respondent 15: Že já ho znám 

Výzkumník: Já vím. Já vím. Ale já nechci aby to slyšeli jiní 

Respondent 15: Jo 

Výzkumník: Aby to bylo v těch přepisech těch rozhovorů. To bych nerada 

Respondent 15: Tak jo. Tak jsem se narodila v Praze na Bulovce. Kousek od toho. 

No a  potom měla jsem jakože sourozence. Akorát máma ho dala pryč. No a potom 

jako že jsem měla hrozný dětství že prostě táta mě mlátil. Takže jsem měla takový 

malý týrání. No a hodně pil. Chlastal. No a jakože 

Výzkumník: Pamatujete si na něco třeba do té doby než jste chodila do školy. Jaký to 

bylo. Co jste dělala když jste byla úplně malinkatá 

Respondent 15: Jo. Dělala jsem to že jsem si oblíkala máminy podpadky a chodila 

jsem po doma. Anebo jsem se malovala s jejíma šminkami. Když jsem byla malá. 

Anebo jsme dělali ve školce že jsme měli jakože takový domeček jsme tam měli 

udělaný a jako že jsme si hráli na babu. Anebo na slepou bábu a takhle. Nebo na 

perníkovou chaloupku 

Výzkumník: A jaký to tam bylo v tý mateřský škole. Líbilo nelíbilo jaký to tam bylo 

Respondent 15: Líbilo. Protože já jsem tam chodila už od dvou let. Protože máma 

potřebovala pracovat a hlavně když jsem přišla domů třeba z výletu s tátou. Tak jako 

že jsem přišla domů a hned jsem začala dělat bordel. Takže máma už mě dala takže 

jakoby už od školky od dvou let 

Výzkumník: Co to bylo dělat bordel. Jak to je 

Respondent 15: Že máma jako že přišla jakože uklidila já jsem si vytáhla hračky a 

udělala jsem jí tam zase borčus. Nebo jsem jí rozházela postele a věci a takhle 

Výzkumník: Jo takhle. Aha. No a pak pak vlastně jste rostla a pak jste začala chodit 

do školy. Kdepak to bylo 
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Respondent 15: To bylo na. První škola byla Kachlíkárna v Hloubětíně Praha devět. 

Tam jsem chodila jenom pouze do dvou let. Jenom rok. Jako v první třídě. A potom 

mě dali na jinou školu. Kvůli tomu že že prostě jsem to tam nestíhala to učivo. Bylo 

to strašně moc těžký jakože rychlí a takhle. Tak potom mě dali na Mochovskou. 

Mochovská škola v Hloubětíně taky. A tam už to jakože šlo. Tam už to bylo dobrý. 

Tam jsem to stíhala v pohodě. Akorát že potom jsem udělala jeden průser s jednou 

holkou. To bylo to že jsem začala chlastat. Jsem přišla do školy vožralá a i zhulená 

Výzkumník: Takže ta zkušenost tady nějaká je s takovýmahle věcma 

Respondent 15: Ale už jakože už nechci to vidět 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 15: No a potom jakože mámy přítel vyhodil mámu z domu. A mě taky. 

Tak já jsem neměla kde bejt. Tak jako jestli jsem prostě byla jsem u kámošky a 

takhle jako že jsem střídala. Byla jsem u první kámošky tam mě to moc nebavilo. 

Pak jsem šla ke druhý kámošce a pak jsem se zase vrátila k tý první kámošce. No a 

potom potom jsme šli jakoby za školu. Protože mě jakoby už měli chytit jakože 

sociálka mě měla odvízt jakoby rovnou ze školy. Takže naštěstí jsme tam nešli. 

Takže jsme se vrátili potom k ní domů. No a my jsem se my jsme potom usli na 

gauči. No a sociálka zaklepala na dveře. A 

Výzkumník: A už to bylo 

Respondent 15: Hm. A už jsem jela do diagnosťáku. Do diagnosťáku to bylo taky 

docela jakože už. Že prostě jak jsem tam přišla tak já jsem byla chvilku jsem byla 

drzá na ně. Asi nějaký dva měsíce. No a potom už to jakože začalo být v pohodě. 

Jakože to. A bylo to docela dobrý. Až na to že jsme nemohli chodit jakože na 

procházky 

Výzkumník: Nebyly volný vycházky 

Respondent 15: Byly ale museli jsme si je zasloužit 

Výzkumník: A tady ne 

Respondent 15: Tady ne. Tady jako jo. Ale tady to není takový jako to bylo tam to 

jsme to museli dělali za body. A tady stačí jakože … a potom můžeme jít ven. A tu 

hodinu co řeknou tak tu se musíme vrátit 

Výzkumník: Jasně. A je to problém. To dodržet tu hodinu    

Respondent 15: Tu hodinu 

Výzkumník: Myslim jako když řeknou třeba přijďte v osm. Tak je těžký dodržet 

přijít v osm 

Respondent 15: No když jsem tady byla po prvý tak já jsem chodila hodně pozdě. 

Jednou jsem přišla o dvě hodiny. Jednou o hodinu. Někdy i úplně v deset. No ale po 

teď jakože už jsem si začala jakože zvykat na tyty. A už jsem se změnila. Teď před 

prázdninami jsem mě bylo úplně všechno šumák. Ale teď už ne. Teď už jakože tety 

už mě chválej že jsem hodná a že už jsem pracovitá. Že už nejsem tak líná. A že 

prostě to dodržuju když řeknou ten čas 
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Výzkumník: Tak to se hodně změnilo. Opravdu. To se hodně změnilo. Tak vy jste 

říkala že jste tady nějakou dobu. Co se vlastně. Jak se to stalo jak to přišlo že 

najednou vy jste říkala že čekali ty sociálky a že už vás jakoby odvezou a jako jak to 

přišlo že takhle najednou se to všechno 

Respondent 15: Že to že byla jsem v diagnosťáku. A tam jsem měla taky kurátorku. 

Jakože v tom v Krči. No a mě jednoho dne se něco ptala máš jestli mám rodinu. Já 

jsem říkala že mám rodinu. A vona se mě zeptala kde. Já jsem jí řekla že ve Znojmě 

a  v Brně. No a pak se mě zeptala jestli by si mě vzali k sobě. Já jsem jí říkala jakože 

jo. Ale že já nechci kvůli mámě. Že máma by to měla ode mě hodně daleko. Že 

odtud z Prahy to je fakt dálka. Že jsem řekla jakože prostě chci být blízko mámy. 

Tak mě dali. Mi řekli buď Klanovice anebo Dolní Počernice. A tak nakonec jsem šla 

do Dolních Počernic kvůli tomu že prostě jsem měla hodně problémy s mým 

chováním. Protože v Klanovicích to byl ještě takový pro ty hodný děti. No tak jsem 

tady no 

Výzkumník: No tak ale já myslím že že to není zase až tak zlé. Nebo si to myslím 

jenom já protože tady nebydlím nebo jak to je. Jak tohle vnímáte. Je to hodně zlé 

Respondent 15: Ne ani ne. Jako na začátku to bylo pro mě jiný. Že prostě u mámy 

jsem mohla chodit támhle do desíti do jedenácti do večera. Ale to tadyhle je to prostě 

jiný. Tajde prostě musím přijít prostě řeknu do osmi tak musím přijít do osmi. Nebo 

když řeknu že nebo když jsem. Jako že já jezdím na víkendy k mámě. Ale to tam je 

to jakože tam je to jiný no než tady. Ale zvykla jsem si tady 

Výzkumník: Tak a teď když když jedete na ten víkend je potíž jakoby se vrátit do 

toho že tady se musí dělat něco v každej čas nebo v nějakej čas. A tak jako se tady 

musí držet některý věci 

Respondent 15: No pro mě jo protože mě se sem když jsem s mámou tak mě se sem 

vůbec nechce. Vůbec. Protože na mámou vždycky mami nechceš si mě tady ještě 

nechat nějakej rok. A máma že s radostí. Akorát že to nejde. A no prostě se mi sem 

nechce tak to je z toho že prostě že tady nemám takovou jako mám tady volnost ale. 

Ne takovou jak bych chtěla 

Výzkumník: Jo. Přeji jenom nějaký omezení tady je. Tak a teď v čem vidíte to 

omezení 

Respondent 15: Třeba že nejsou dlouhý vycházky. Jakože třeba přijdu ze školy. 

Musim si udělat jakože školou a takhle. A u mámy by to bylo tak že jsem šla první 

ven a večer jsem si dělala školu. Anebo že prostě jsem řekla mámě že si to třeba 

když byl třeba všední den jestli můžu jít támhle do půl desátý ven. Máma říkala že 

bez problémů. Ale že musim bejt jakože blízko baráku. Takže jakože do parku jsem 

šla a pak zase zpátky a takhle. No a pak jakože už to bylo jakože dobrý no ale 

tadyhle. Tadyhle se prostě musim řeknou hodinu třeba v osum tak musim fakt přijít 

v osm 

Výzkumník: Jo jo jo. No jo. A teďka teďka vy jste mluvila o tom že vlastně že 

vlastně jakoby ten učební obor jste si nevybrala. Kdybyste mohla si vybírat tak co by 

to bylo 
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Respondent 15: Buď bych chtěla dělat kadeřnici nebo kosmetičku. Anebo bych 

chtěla jít dělat manikérku 

Výzkumník: Byl by nějak problém třeba s tím to zvládat z hlediska třeba učení se 

nebo jestli je to těžký. Jak to vidíte. Je to těžší než třeba ten obor který teď teď máte 

Respondent 15: Já si myslím že ne. Že není. Akorát že mě to udělali kvůli tomu že 

prostě jako i mamka má. Jako kvůli tomu si mysleli že se na tu školu fakt vyprdnu 

Výzkumník: A ono to nějak nešlo že byli ty známky nějaký nebo  

Respondent 15: Ono to šlo. Já jsem měla za první pololetí jsem měla dvě čtyřky. A 

za to druhý pololetí jsem měla jenom pár trojek a jinak pár dvojek a jinak samý 

jedničky 

Výzkumník: No ale tak myslím že v budoucnu bude nějaká šance udělat ještě něco 

dalšího ne 

Respondent 15: Jo to jo. Máma má právě že tu známou co dělá kadeřnici. Já jakože 

musim udělat jakože nějaký ty referenční zkoušky nebo co. Jako papíry. No a tak 

jakože toto potom jakože být na tu kadeřnici 

Výzkumník: Což by bylo fajn. Určitě. Tak a teď se budem trošiku se podíváme na 

něco dalšího. Co myslíte jaký lidi se vám líbí 

Respondent 15: Mě 

Výzkumník: Hm 

Respondent 15: Tak já nejsem rasista. To fakt ne. Tak já jsem od máminy strany 

jsem napůl cigánka a na půl bulharka a maďarka dohromady. Takže jakože mě to je 

jedno 

Výzkumník: Já jsem já jsem teď spíš myslela lidi v tom smyslu jaký jaký kluci se 

vám líbí tak 

Respondent 15: Jo aha. Tak jakože 

Výzkumník: Já jsem to neřekla tak otevřeně ale dejme tomu 

Respondent 15: Jo aha. Tak mě se líběji. Mě to je jedno. Ale já teď mám přítele. A 

on má modrozelený voči. A je blonďák. Špinavej blond. No a je hubenej. A silnej. 

Jakože má sv 

Výzkumník: A svalnatý. Tak to se vám líbí 

Respondent 15: Nevim 

Výzkumník: Fajn. Tak a teď. Předpokládám že když říkáte přítel tak je tam taky 

nějakej sex 

Respondent 15: Jo je 

Výzkumník: A jste spokojená po téhle té stránce. Nebo máte pocit že by to mělo být 

jinak 

Respondent 15: Ne jsem spokojená 
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Výzkumník: Tak a teď když když třeba vás něco trápí tak tak je někdo komu můžete 

říct 

Respondent 15: Hm. Můžu mámě anebo můžu příteli 

Výzkumník: A kdo spíš poradí 

Respondent 15: Spíš máma. Ale jakože zas v některých případech třeba máma. Ale 

zase v některých případech co mě fakt hodně moc trápí tak třeba přítel 

Výzkumník: Takže takový ty některý věci mamce neříkáte 

Respondent 15: Ne ne. To ne 

Výzkumník: Fajn. Tak a teď chtěla byste se někdy v budoucnu se vdávat 

Respondent 15: Chtěla 

Výzkumník: Kdy asi tak jako. Jakou máte představu. Kdy by to tak mělo být 

Respondent 15: Tak já jsem křtěná takže asi v kostele 

Výzkumník: V kostele. A kdy asi. Za kolik let třeba 

Respondent 15: Tak asi tak ve dvaceti pěti ve dvaceti šesti 

Výzkumník: Byste se vdala 

Respondent 15: Hm 

Výzkumník: Chtěla byste mít děcka 

Respondent 15: Hm. Chtěla. Holčičku a chlapečka 

Výzkumník: Chtěla byste párek 

Respondent 15: Hm 

Výzkumník: Tak a teď asi v kolika letech byste chtěla to první děcko 

Respondent 15: První miminko. Tak moje sestřenice měla první dítě v půl osmé 

jakože začala mít. Tak zase měla holčičku. Ale já chci mít tak ve dvaceti tří. To je 

tak akorát souhlas 

Výzkumník: Tak akorát by to bylo. Dobrá. Tak a teď teď mluvila jste mluvila jste o 

tom že vlastně jste byla v teď Šterboholech. Myslím. Že jste říkala v tom obchoďáku 

a že tam vám tak jako nepříliš voněly některé ty věci které se tam pekly. Co myslíte 

co to znamená ta práce krom toho že tam člověk vydělá nějaké peníze na něco 

Respondent 15: No dřinu. Že tam si nemůžu sednout ale furt musím stát. A furt 

musím něco dělat. Nebo zametat nebo umývat nádobí. Anebo prostě jakože se starat 

o ty rohlíky a chleby tam dělat 

Výzkumník: Je to těžký 

Respondent 15: Ani ne. Ale pro ten pro ty já jsem ještě mladá a boleji mě docela 

z toho nohy že já nejsem zvyklé furt stát 

Výzkumník: A nějaká jiná zkušenost pracovní. Máte nějakou jinou zkušenost než  

tuhle tu která zrovna  není příjemná 
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Respondent 15: Mám. Ale jakože moc jakože to  nedělám. Ale jo mám 

Výzkumník: Jakou 

Respondent 15: No že třeba dělám jakože ráda pletu košíky 

Výzkumník: Jo 

Respondent 15: A takovýhle ty ruční práce. Domácí práce 

Výzkumník: To vás baví dělat 

Respondent 15: Anebo šít. Že vyšívám 

Výzkumník: Neříkejte. A jakým stehem 

Respondent 15: Tak normálním stehem 

Výzkumník: Stonkovým. Anebo rišelié nebo křížkovým 

Respondent 15: Křížkovým 

Výzkumník: Nebo perličkovým nebo jak 

Respondent 15: Křížkovým 

Výzkumník: Křížkový. No tak to je docela zajímavý. Co se vám podařilo už udělat 

Respondent 15: Mě. Ještě nic 

Výzkumník: Říkáte že ráda vyšíváte 

Respondent 15: No to jo. Ale jenom jenom tak jako že začínám 

Výzkumník: Aha aha. A co byste ráda vyšila třeba 

Respondent 15: Tak já nevim. Tak něco pro babičku. Protože babička mi jednou mi 

jakože upletla ona ráda plete čepici. Tak abych jí jakože něco napsala jakože. Vyšila 

Výzkumník: Dobře. Tak představte si že. Dneska je osumnáctýho září. Napište mi 

sem prosím váš ten datum dnešní 

Respondent 15: Tady 

Výzkumník: Hm 

Respondent 15: Září nebo devátý 

Výzkumník: Devátý klidně. Tak a teď tadyhle na konci u té šipky je za rok. Tak jak 

to bude s tím datumem za rok 

Respondent 15: Za rok 

Výzkumník: Hm. Bude také osmnáctého devátý ale bude jiný rok. Teď je dvatisíce 

třináct 

Respondent 15: Tak bude dvatisíce čtrnáct 

Výzkumník: Tak. Napište sem osmnáctého devátý dvatisíce čtrnáct. Fajn. Tak. 

Bezvadný. Tak a teďka mi zkuste říct co byste ráda za ten rok abyste si splnila. 

Nějaký cíl který byste chtěla dosáhnout za ten rok 
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Respondent 15: Tak hlavně abych nebyla líná na tom na praxi. A že prostě mě to tam 

fakt nebaví. Prostě furt u toho stát. Boleji mě nohy. A takhle. Takže to bych chtěla to 

že tu línost. A chtěla bych zlepšit zlepšit jakože to moje moje chování k mámě. Se na 

ní 

Výzkumník: Dobře. Tak. Představte si že tohle je dvanáct měsíců na tý lince. Jo. Kdy 

asi tak byste myslela že by se mohlo podařit nějaký malinký zlepšení. Ne veliký. To 

bude trvat dlouho. Ale malinký 

Respondent 15: Tak asi někde. Tady tak 

Výzkumník: Někde tady 

Respondent 15: Hm 

Výzkumník: Tak dobře. Tak tady udělejte značku. Tak. Klidně přes tu linku. A 

docela klidně tam napište to malé zlepšení u mamky. Fajn. A teďka jak by to mělo 

vypadat to malý zlepšení 

Respondent 15: No nebýt na ní voprsklá. Poslouchat jí. Nedělat si z ní 

Výzkumník: Tak to je docela těžký. Když člověk není ještě dospělej 

Respondent 15: Já vím 

Výzkumník: Tak to je strašně těžký. Nebejt jak vy říkáte oprsklá. Tak většina lidí 

takhle je k rodičům když dospívá. Většina lidí to takhle má. A myslíte že myslíte že 

je to hodně zlý ta jak vy říkáte být oprsklá že je to hodně zlý u vás 

Respondent 15: Pro mě jo. Protože máma to se mnou myslí vážně a já jí třeba 

nadávám sprostýma slovama 

Výzkumník: Jo tak aha 

Respondent 15: A že ať jde tam a tam 

Výzkumník: Hm. Víte co. Ono to jde změnit tohle tím že člověk místo toho slova 

jednoho. Asi patrně víme obě dvě o které slovo se jedná 

Respondent 15: Hm 

Výzkumník: Se řekne jiný  

Respondent 15: No to jo no 

Výzkumník: No. Jaký byste si tam představila představovala 

Respondent 15: Tak řeknu třeba 

Výzkumník: Třeba 

Respondent 15: Do prdelky 

Výzkumník: Ne. Ne. To může být i jinak 

Respondent 15: Anebo 

Výzkumník: Někteří lidi to dělaji tak že si místo toho slova o kterým vědí že je to 

mrzí a že to obyčejně znamená nějakej velkej konflikt potom. Takže si tam daji třeba 
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já nevim jdi do paďous nebo někam jinam. Ale vyberou město třeba jo o kterým jsou 

přesvědčeni že je to tam ošklivý a že by tam nechtěli být. Jo takhle. Tak jde to udělat 

i třeba takovýmhle způsobem 

Respondent 15: Jde 

Výzkumník: Zkuste to 

Respondent 15: No tak já bráchovi říkám jdi do domů 

Výzkumník: Aha. Aha. Bráchovi říkáte jdi domů. Fajn. No říkáte že máte bratra 

Respondent 15: A ségru 

Výzkumník: Kolik jim je 

Respondent 15: Bráchovi je jednadvacet a ségře je dvaadvacet 

Výzkumník: A oni vás taky vychovávaj trochu 

Respondent 15: No ségra a brácha se mnou jakože s náma nabydlí s mámou 

Výzkumník: Aha 

Respondent 15: Protože brácha bydlí v tom v Olomouci 

Výzkumník: Hm 

Respondent 15: A ségra ta bydlí jakože ve Znojmě ve Stálkách s babičkou 

Výzkumník: Aha. A jak se to stalo. Jak to přišlo že jste takhle rozděleni 

Respondent 15: Protože máma jakože ségra začala fetovat. A vlastně začala lítat v 

drogách. No takže jednou prostě nám to přinesla domů. No a na mě jako jestli bych 

to náhodnou nechtěla zkusit. Máma to viděla a  jakože tak si sbal kufry a odejdi. No 

a tak ségře se to nelíbilo no a tak jakože vona jí jako ségra jí chtěla uhodit mámu ale 

naštěstí sem přišel jakoby mámin přítel takže jakože jí sbalil věci a vyhodil jí je 

prostě z vokna. Prostě že už jí nechci vidět nechce vidět. No 

Výzkumník: Takže sestra dojela potom za babičkou 

Respondent 15: No. Potom jela za babičkou a babička si jí nechala u sebe. Ale říkala 

že prostě že už je to lepší než to bylo že už prostě s těma drogami jako přestává 

Výzkumník: A bratr. Jak to přišlo u bratra 

Respondent 15: Protože bratr si našel milenku 

Výzkumník: Aha 

Respondent 15: A s ní teď má malou holčičku 

Výzkumník: Aha 

Respondent 15: Takže on byl jakože v Olomouci byl na jakože v práci. Tam měl 

práci. No a vono by to bylo strašně daleko dojíždět do Prahy. Takže si tam našel 

byteček. No a pak tam přišla ta holčina. Tam tak přišla jakoby k němu do práce a tam 

se seznámili a pak spolu začali chodit 

Výzkumník: Aha. Aha. A vídáte je někdy ty sourozence 
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Respondent 15: Já ségru nechci vidět. Ale bráchu jo. S bráchou se vídám i s tou jeho 

malou holčičkou 

Výzkumník: Takže bratr je vlastně šťastný otec  

Respondent 15: Hm 

Výzkumník: Dá se říct 

Respondent 15: Ono je to jeho první dítě 

Výzkumník: No tak vzhledem k tomu věku ještě ještě třeba spoustu dalších bude 

Respondent 15: No jo no 

Výzkumník: No a vy jste říkala že byste taky chtěla mít děti někdy ve dvaadvaceti 

třiadvaceti. Co myslíte když když takhle člověk plánuje tu rodinu přijde to samo 

nebo je potřeba nějak nějak nějaké kroky pro to nebo jak 

Respondent 15: Tak já si myslím že to přijde samo. No tak to třeba přijde i dřív 

Výzkumník: Já nevim. Já se ptám jenom  

Respondent 15: To já taky ne. Ale nevim no 

Výzkumník: Dobrá. Tak se vrátíme k těm cílům. Vy jste tady napsala ten první že 

byste si přála tohle to trošičku zlepšit. Malinkato ten vztah s tou maminkou. No a co 

dál 

Respondent 15: No já 

Výzkumník: Je tady před váma téměř celý rok co byste si ještě přála 

Respondent 15: Aby ségra přestala s těma drogami 

Výzkumník: No jo. Jenomže to nemůžete změnit protože ona už je dospělej člověk 

Respondent 15: No to jo no. Tak třeba že aby 

Výzkumník: Pro sebe. Vy sama pro sebe. Co byste si přála 

Respondent 15: Že abych už odešla v sedmnácti 

Výzkumník: Chtěla byste domů. Kolik měsíců máte do sedmnáctých narozenin 

Respondent 15: Já 

Výzkumník: Vy jste říkala že je vám šestnáct 

Respondent 15: Hm. Desátýho dubna 

Výzkumník: Takže takže dejme tomu za nějakých sedm měsíců že by chtěla jít chtěla 

jít domů. Jak to v tom případě vidíte se školou. Vy jste říkala že teď jste v prvním 

ročníku 

Respondent 15: No ze. Ono by to šlo  nějak udělat že my jakože já s mámou a s mým 

novým přítelem bysme bydleli tady  Praze na Palmovce. A že bych dojížděla 

Výzkumník: Do té školy. Je to daleko  

Respondent 15: Ne. To je Habařovická 
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Výzkumník: Hm. To tak daleko není. To skutečně není tak daleko. To by docela šlo. 

To by docela šlo. Tak si sem dejte bydlet nebo dostat se domů. Napište si sem ten cíl. 

Tak a teď zkusme zkusme říct co by co by člověk pro to mě udělat aby ten cíl se mu 

takhle jakoby v těch sedmnácti letech splnil. Co by měl udělat 

Respondent 15: Tak máma by se měla hodně snažit. Jakože furt jakože chodit za 

kurátorkou a furt jí s tím otravovat a aby to přijmul aby jí to povolila. No a já jenom 

pouze jenom čekat až to prostě se to jednou 

Výzkumník: Myslíte že že by v tom mohla být taky kus vaší nějaký zásluhy jakoby 

přímo to nějak ovlivnit 

Respondent 15: Jo 

Výzkumník: Čím by se to dalo 

Respondent 15: No že bych už  nedělala takový průsery co jsem dělala když jsem 

byla s mámou. Že už by se to prostě neopakovalo. Že prostě chybu jsem udělala a 

lituju toho a  už to nechci udělat znova 

Výzkumník: A když jste třeba když jste třeba na víkendu tak maminka jako má má 

důvod si myslet že už je to jinak s váma 

Respondent 15: No máma říká že prej už to jde na mě už vidět jakože ten pokrok. Že 

jsem se fakt zlepšila že už prostě to. A hlavně já jakože jeden víkend jsem u mámi a 

jeden víkend jsem u přítele 

Výzkumník: Jo takhle. Jo takhle. Aha. No a teď teď je to možný jako být s přítelem 

ten víkend 

Respondent 15: Je. Mámě to nevadí. Máma je naopak šťastná že my už jsme spolu 

rok a a a a a tři dny 

Výzkumník: Rok a tři dny. To je docela dost dlouhá doba dneska. No a teď teď 

mamka mamka říkáte s tím nemá ten problém 

Respondent 15: Ne nemá. Ani jeho rodiče ne. Máma je naopak právě šťastná 

Výzkumník: Což když je to takhle tak asi asi patrně to je také dobře. Tak. A teď 

poslední věc. Co si myslíte o tom jak vás rodiče vychovali. Mamka 

Respondent 15: Tak mamka mě vychovala slušně. Že já prostě na učitele nejsem 

taková jakože všichni ostatní teď hned na ně začínají být hubatý. A že prostě že jim 

řeknou tak já to psát nebudu. To já prostě ne. Když prostě mě někdo požádá. Tak to 

prostě udělám jako tady. Prostě. Já si myslím že máma mě vychovala celkem dobře 

Výzkumník: Za co vás chválila 

Respondent 15: Máma 

Výzkumník: Hm 

Respondent 15: Za to že jsem slušná a že že neodporuju. A že poslouchám ve škole 

Výzkumník: A za co vás naopak trestala 
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Respondent 15: Jako že jsem dělala jakože ty průsery jako. A jednou to jsem 

nechtěla ale jednou jsem utekla ze školy 

Výzkumník: Jasně. Jasně. To jak jste byly za školou s tou kamarádkou 

Respondent 15: Ne ne ne 

Výzkumník: Ne 

Respondent 15: To byla ještě to jsem byla v šestý v sedmý třídě 

Výzkumník: Aha. Aha. Jo tak za to vás trestala. No a teď jak je to tady. Za co vás 

trestají a za co vás chválí 

Respondent 15: Tak to je stejné. Za to že 

Výzkumník: Vás osobně. Nemyslím všechny 

Respondent 15: Jo. Že mě netrestaj jako že mě trestaj za to že třeba tak já řeknu já to 

dělat nebudu. Anebo že prostě strejda mi řekne jdi si udělat tu jakože školní potřebu. 

A já si to udělám až večer. A potom začínám být hubatá. Že prostě se mi to nelíbí. Že 

to dělat nebudu a takhle 

Výzkumník: A jako potrestaji vás čím. Co pro vás je ten největší trest 

Respondent 15: Že máme že máme zatrhnutý vycházky. Anebo když je to ještě jako 

když už to tak nemůžu na počítač anebo na televizi  

Výzkumník: A to je nepříjemný 

Respondent 15: Anebo máme večerku 

Výzkumník: Jej. Tak to jsou docela nepříjemné věci. Tak fajn. Můžete si sama 

koupit věci který se vám líbí 

Respondent 15: Můžu. Máme tady kapesný. Ale musíme donýst účtenku. Anebo já to 

dělám tak jakože že prostě že donesu účtenku a třeba si nějaký penízky i schovám. 

To je jakoby z mýho kapesnýho. Pak si to třeba schovám. Pak si za to koupim 

Výzkumník: Něco. Na co si šetříte třeba 

Respondent 15: Tak já teď momentálně nemám nic. Ale šetřím si. Jakože budu si 

šetřit  

Výzkumník: Na co byste chtěla 

Respondent 15: Tak já nevim. Tak na nějaký naušnice a tahle 

Výzkumník: No jo. Proč to tady není 

Respondent 15: Kde 

Výzkumník: No tady 

Respondent 15: Jo 

Výzkumník: Napsat. Koupit si naušnice. Někde. Tak. Říkáte budu si šetřit. Ale ty 

naušnice tady tu nebyly napsaný. Tak proto se divím. Koupit si naušnice. Fajn. Tak 
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to bude určitě dřív než než dejme tomu tohle to další. Tak to je fajn. Kolik myslíte že 

tak je potřeba na to peněz 

Respondent 15: Málo. Tak záleží v jakým krámě to budu kupovat. Tak já hlavně 

nemůžu jako tu chirurgii jakože tu 

Výzkumník: Ocel 

Respondent 15: Tu čínskou tu 

Výzkumník: Aha. Bižutérii. To nemůžete 

Respondent 15: To nemůžu. Takže můžu ocel. Jakože chirurgickou ocel. Zlato. 

Stříbro 

Výzkumník: Takže na to se dá šetřit docela nějakej čas. To není hned 

Respondent 15: No 

Výzkumník: A kdy chcete začít 

Respondent 15: Tak jakože příští měsíc dostávám kapesný. Takže u mě je horší ještě 

kouřím 

Výzkumník: Aha. A cigarety jsou docela drahý 

Respondent 15: No tak teď už jo no. Ale já znám jeden krámek že tam to mají furt 

stejný a to je na Vysočanský 

Výzkumník: Tak jedině tam 

Respondent 15: No 

Výzkumník: Jedině tam. Kolik kouříte asi tak 

Respondent 15: Tak jako když mám nervy tak jakože půlku krabičky. A já když jsem 

ve škole tak asi deset patnáct 

Výzkumník: No to docela leze do peněz teda. No jo no. Holt je to těžký. Holt je to 

těžký. Tak fajn. Mockrát děkuju za rozhovor 
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Respondent 16 

 

Výzkumník: Takže pan Arnold. Dneska je desátýho června. Rozhovor číslo dvě. 

Takže posledně jsme se bavili o tom co byste dělal. Dneska tady máme taky něco 

napsanýho. A co to znamená když je člověk dospělej. Co se pro vás změní 

Respondent 16: Že budu prostě starší. Že prostě už se musim starat sám o sebe jako 

že už budu. Že budu dospělej. Budu chodit do práce 

Výzkumník: Dobře tak asi když chodíte do školy tak zatím ne asi. Do práce zatím 

Respondent 16: Budu studovat ještě. Prostě se vyučit. No 

Výzkumník: A co to obnáší starat se o sebe 

Respondent 16: Prostě že prostě už jak to mám říct ty jo 

Výzkumník: Tak jak si to myslíte 

Respondent 16: Prostě že už se musim sám o sebe postarat abych se sám sebe uživil 

Výzkumník: No ale to bude až až si budete vydělávat. Vlastně teďka ještě to sám 

sám se postarat o sebe copak to tak může znamenat. Co asi budou ostatní čekat že 

bude. Co myslíte. Co tak můžou čekat. V čem bude ta změna když vám bude těch 

osmnáct 

Respondent 16: Že prostě budu starší o rok zase 

Výzkumník: No to jo. V kalendáři to určitě budete mít a v občance taky. Ale co jinak 

to v životě znamená když je člověk fakt dospělej podle podle práva 

Respondent 16: Musí bejt prostě musí dělat už žádný hlouposti. Tak ho zavřou když 

prostě já budu dospělej to už zavřou 

Výzkumník: To jo. A to by se týkalo třeba čeho. Co by člověk neměl dělat 

Respondent 16: Brát nějaký drogy nebo takhle 

Výzkumník: No to předně asi škodí zdraví že jo. Za to se tolik nezavírá dneska. Ale 

hlavně si pak škodí člověk sám. Za co by tak mohli dospělýho zavřít 

Respondent 16: Za vraždu 

Výzkumník: To asi jo 

Respondent 16: Krádeže 

Výzkumník: Hm. Za krádeže. Za vraždu 

Respondent 16: Prostě kdyby mě prostě třeba nějaký prostě velký dluhy 

Výzkumník: Hm 

Respondent 16: Prostě za dluhy kdybych byl někde zadluženej a takhle 

Výzkumník: To asi jo. No to bude asi velkej rozdíl protože teďka míváte kapesný 

myslim 

Respondent 16: No 
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Výzkumník: Je to tak 

Respondent 16: No máme. Tři stovky na měsíc. To znamená necelou stovku na 

tejden 

Výzkumník: No 

Respondent 16: Osumdesát korun ani ne. Dejme tomu necelých 

Výzkumník: Tady máme padesát korun na týden 

Respondent 16: Jo. A co se dá za to koupit 

Výzkumník: Nevim. Nějaký pití a brambůrky a sušenka a je to 

Respondent 16: To asi jo. To si toho člověk moc nepořídí. A teď si představte že 

vlastně budete budete jako dospělej zacházet s množstvím peněz 

Výzkumník: Kolik si tak myslíte že dospělej má pro sebe 

Respondent 16: Tak sám. Osum tisíc měsíčně. Osum tisíc dostává 

Výzkumník: Jak jste na to přišel na to číslo 

Respondent 16: Nevim. Tak měsíčně. To jsem takhle slyšel 

Výzkumník: Aha. A všichni takhle jako dospělý myslíte že to tak 

Respondent 16: Zase podle toho jak kdo bude prostě bude makat že jo 

Výzkumník: Hm. Jo. Takže asi nejmíň 

Respondent 16: Jo 

Výzkumník: Osum tisíc. Jo. Ale hrubých. To znamená že z toho se musí  zaplatit 

ještě daně nějaká 

Respondent 16: Nájem a takhle 

Výzkumník: No jasně 

Respondent 16: Z toho má potom zase nic 

Výzkumník: No právě. To je docela těžký potom vyjít s penězi. Když je jich hodně 

takhle tak se zdá že člověk může cokoliv koupit. Myslíte že to takhle funguje 

Respondent 16: Nefunguje 

Výzkumník: A jak to je 

Respondent 16: Tak když bude akorát nakupovat tak potom utratí si všechno a má 

zase po penězích že jo 

Výzkumník: No jasně. Proč myslíte že se lidi zadlužujou dneska 

Respondent 16: Furt si půjčujou nějaký půjčky od banky a takhle 

Výzkumník: Proč to dělaj 

Respondent 16: No já nevim. Tak oni prostě proč to dělaj. Prostě nemaj asi prostě 

nemaji ty peníze tak si půjčujou 
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Výzkumník: No ale když to nemaji z čeho splácet 

Respondent 16: No tak pak se jim to ještě víc pak se jim to třeba ještě víc znásobí že 

jo 

Výzkumník: No to asi jo no 

Respondent 16: Oni si třeba půjčem třebas osum tisíc … třebas třebas už dvacet šest 

už. Vrátiš třebas ještě o to víc vrátěj 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 16: Musí vrátit 

Výzkumník: No to je docela těžký teda. Co myslíte že že člověk by tak v dospělosti 

nejvíce potřeboval 

Respondent 16: V dospělosti 

Výzkumník: Hm. No to bude za chvíli pro vás. Co by tak člověk nejvíce potřeboval 

Respondent 16: Nevim. Nějaký bydlení nebo takhle. Shánět si už vlastně nějakej byt 

už 

Výzkumník: No ale když si člověk nevydělává chodí do školy tak je to docela těžký 

ještě s bytem. To docela jo. To myslim že. Jak vy jste jak vy to vidíte třeba bydlet 

tady a bejt dospělej 

Respondent 16: Tak stejně už tak tady je to něco jinýho. Tady to mám všechno 

zadarmo. Ale až až budu sám tak to budu sám platit všechno 

Výzkumník: To asi budete muset. To je pravda. Heleďte no a teďka když když to je 

za pár měsíců vlastně ten říjen 

Respondent 16: Za čtyři měsíce 

Výzkumník: Je za čtyři měsíce.Tak jak se cítíte jako téměř dospělej 

Respondent 16: No tak normálně. Jako každej člověk 

Výzkumník: Já nevim jak se každej člověk cítí. Já se ptám jak se cítíte vy 

Respondent 16: Normálně. Tak mě je to nějak jedno jestli budu jestli je mi šestnáct 

nebo čtrnáct nebo osmnáct. To je mi úplně jedno já prostě vůbec nekoukám na ten 

Výzkumník: Na věk 

Respondent 16: Na věk. Je to jedno 

Výzkumník: Co tak asi je to co vám jedno není. Co by to muselo být aby vám to 

nebylo jedno 

Respondent 16: No tak abych hlavně nekradl a takhle 

Výzkumník: Jo jo jo. A myslíte že by vám to hrozilo 

Respondent 16: Tak jako jo. Párkrát jsem taky taky ukrad. Ale potom už se to pozor 

dávám. Já jsem ukradl já jsem kradl tak ve ve třinácti ve čtrnácti letech 

Výzkumník: Jo. Z hlouposti když byl člověk mladej 



434 

Respondent 16: No. Čtrnáct nebo třináct jsem kradl 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 16: Už vůbec nekradu 

Výzkumník: No tak však taky. Bude vám za čtyři za čtyři měsíce budete dospělej. To 

je pravda. A heleďte jak se k vám druzí lidi chovaji když budete ten dospělej 

Respondent 16: Nejsou prostě úplně drzí prostě třebas ty mladší jsou třeba třebas 

úplně drzí na třeba na osumnáctiletýho kluka jsou drzí 

Výzkumník: Fakt jo 

Respondent 16: No. Tak já znám tady jsou takový malý děti ale jsou tady úplně 

strašně drzí na ty starší prostě. Třeba nějaký ty devítiletý kluci ty jo jsou 

Výzkumník: A jak to vypadá. Já si to neumím představit 

Respondent 16: Jsou drzí prostě úplně piskujou úplně drzej prostě moje prostě 

strašně odsekávaj tak drze 

Výzkumník: To vy jste nedělal 

Respondent 16: To já taky ale ne jako tady ty voni 

Výzkumník: Říkáte že je to horší 

Respondent 16: No. To já jsem taky tady jednou odsekával dvacetiletýmu klukovi a 

mě bylo nějak dvanáct let 

Výzkumník: A jak to dopadlo 

Respondent 16: Prostě nic. Se omluvil a prostě jsem udělal chybu ale já prostě já 

vůbec nejsem drzej na ty starší 

Výzkumník: Já jsem myslela jestli náhodou to nedopadlo nějakým pěstním pěstním 

zápasem. Oni některý mladý dospělý jsou na to docela choulostivý 

Respondent 16: Já vim. Oni tady taky jsou že prostě hnedka se chcou prát. To nemá 

cenu se prát. Stejně by pak byl průser. Že se to pere 

Výzkumník: Ani to člověka nebaví ne 

Respondent 16: Tak já se vůbec s nikym neperu 

Výzkumník: No taky oni jsou ostatně třeba Matěj ten je daleko silnější než vy 

Respondent 16: Hm 

Výzkumník: To by nešlo 

Respondent 16: Matěj má sílu. Já vim 

Výzkumník: To by asi špatně končilo taky 

Respondent 16: Nevim. On jako že moc sílu on jakože von sílu nemá žádnou skoro 

nemá moc. On jako má sílu prostě  je tlustější ale sílu moc nemá 

Výzkumník: Jo takhle. Jakože neumí se tolik prát 
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Respondent 16: Neumí no 

Výzkumník: Myslíte neumí nebo nechce  

Respondent 16: Neumí se prát 

Výzkumník: No možná taky si říká že je to že je to hloupost. On už dospělej je tak si 

říká možná že je to hloupost taky. Dospělej když se pere na tak to je jak děcko. Je to 

těžký potom. Heleťte co by vám tak pomohlo k tý dospělosti abyste se cítil líp. Co 

myslíte 

Respondent 16: Asi spokojenost. Abych byl spokojenej se vším 

Výzkumník: Teď teď to tak vypadá že ne 

Respondent 16: Já nevim. To je tady prostě tak nějak nuda 

Výzkumník: Co by to mělo být. Co by se mělo dít aby to nebyla nuda 

Respondent 16: Tak já musim bejt protě celej den venku prostě. Takhle venku. Já 

neumím bejt tady zavřenej 

Výzkumník: No jo ale když to v té škole je těžký potom. Tam je člověk fakt celej 

den 

Respondent 16: Tak tak to jo ale aspoň. Nevim no. Já bych byl spokojenej kdybych 

vůbec nebyl na intru. Kdybych mohl normálně dojíždět. Tak to já bych byl 

spokojenej 

Výzkumník: A to myslíte půjde nějak 

Respondent 16: Nevim. Já jsem se ptal. Prej to nejde. Já prostě vůbec nechtěl bej na 

tom na intru. Já jsem úplně strašně úplně nejsem spokojenej prostě nejsem. Tam 

mám jen průsery na intru 

Výzkumník: A co se stalo 

Respondent 16: Ne prostě jak jsem na interu tak mám průsery jsem protivnej na 

intru. Ale třeba kdybych dojížděl tak se třeba i změním prostě jinačí bych byl 

Výzkumník: Podle čeho se to pozná že člověk. V čem by se tak změnilo při tom 

dojíždění 

Respondent 16: Ne že bych byl spokojenej prostě. Já nechci bejt na intru prostě 

Výzkumník: Jaký to tam je 

Respondent 16: No pro mě teda hrozný 

Výzkumník: Já nevim. Já jsem tam nikdy nebyla. Tak já nevim 

Respondent 16: Hrozný prostě 

Výzkumník: To nejhorší je tam co. Jak to vypadá to nejhorší 

Respondent 16: Prostě ty jídla. Prostě málo jídla. A prostě nuda prostě. Jakoby já to 

nechci. V osmnácti asi budu dojíždět. Prostě už budu prostě už budu dospělej 

takovej. Budu dospělej. Osumnáct mi bude v říjnu 
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Výzkumník: Heleťte já myslim že myslim že myslim to si nejsem jistá že ten kdo 

chce tady zůstat jako dospělej 

Respondent 16: No 

Výzkumník: Tak že musí platit za ten pobyt. A to není jen tak zadarmo 

Respondent 16: Ale já tu budu. Teď je mi to mi  ještě budou platit mě pořád. Dokud 

to tady se vůbec neukončím. To budu tak to tak to jako budou platit pořád 

Výzkumník: Heleťte nevim nejsem si jistá co je důležitý je to že myslim myslim že 

v osmnácti se musí sepsat smlouva 

Respondent 16: Jo to jo no. Smlouva no 

Výzkumník: A co tam tak bejvá napsaný 

Respondent 16: Prostě nesmim prostě udělat prostě osmnáct to … dobrovolně. Prostě 

nesmim udělat si udělat nějakej průser nebo jinak ho prostě vyhodí z děcáku 

Výzkumník: To asi jo. To asi jo 

Respondent 16: Jako už Matěje vyhodili taky z děcáku 

Výzkumník: Matěj už tu není 

Respondent 16: No akorát von von přijede ve středu a ve čtvrtek už odtud odchází 

Výzkumník: A kam půjde 

Respondent 16: Jde do Humpolec na ty sociální byty 

Výzkumník: Aha 

Respondent 16: Tam myslím že bude nějak rok nebo dva roky 

Výzkumník: Jo jo jo. To je domov na půl cesty  

Respondent 16: No 

Výzkumník: Něco takovýho. No vidíte. To jsem ho ráno viděla a ani se nepochlubil 

Respondent 16: Vás pozdravil jenom 

Výzkumník: No to jo. Ale ani se nepochlubil že už tady končí. Myslíte že je to že je 

to fajn když po těch letech odejde 

Respondent 16: Není. Tak já jsem tady už nějak jedenáctej rok už 

Výzkumník: No právě právě. Už jste si hodně zvykl 

Respondent 16: No zvyknul.Ale zase si nějak odvyklám zase odtuď 

Výzkumník: Vidím jako teď na vás že že vás to tak jako nenechává klidným 

Respondent 16: Nevim. Mě to tady prostě vůbec prostě nebaví. No už no. Takovej 

šmitec. Já chci prostě sám bydlet no 

Výzkumník: Je ten největší problém to že pořád někdo musí říkat co co jako máte 

dělat a co nemáte dělat a takhle 
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Respondent 16: Tak to taky pořád říkaj. Buď hodnej. Neměl průsery a takhle. Stejně 

nám to řeknou ale stejně to všichni porušíme. Ale nám to prostě řeknou a abych byl 

hodnej ale já prostě řeknu jo jo jo  stejně zase potom budu zlobil že jo. Tak u mě je to 

prostě zbytečný 

Výzkumník: No jo ale tak zase zase když to viději ty mladší tak se to od vás pak 

učej. Asi to není dobrý 

Respondent 16: Tak ode mě ne tak. Stejně třeba teď třebas teta řekne tady ta teta 

třeba Andy buď hodnej. Já řeknu jo budu. A stejně třeba zas zítra budu zase zlobit že 

jo. To je teprv zbytečný mi říkat 

Výzkumník: Jo jo. Takhle takhle. A heleťte co to znamená. Já si to nedovedu 

představit. Tak tety čekaji že nebudete dělat co třeba když říkaji buď hodnej tak co se 

nebude dít vlastně 

Respondent 16: Tak oni prostě čekaj kdy řeknou oni buďte hodný tam je to stejně to 

všichni porušíme stejně 

Výzkumník: Já rozumim. Akorát si neumím představit co to znamená bejt hodnej 

tady 

Respondent 16: Prostě že musíme prostě bejt úplně v klidu. Nesmíme vůbec nikomu 

nadávat prostě. Hodný prostě všechno. Prostě co nám řeknou máme udělat. Ale 

stejně nám prostě řeknou tak tak já to tak já jdu nějak na potřetí. Možná i navíc. 

Prostě já prostě nejsem takový prostě jak řeknou napoprvé Andy jdi uklidit tak já 

prostě hned nejdu na poprvé. Že jo 

Výzkumník: Co by tety měly udělat abyste abyste šel třeba 

Respondent 16: Když nám řeknou no Andy máš prostě zákaz vycházek. Tak to je 

prostě jasný že prostě prostě půjdu dneska vstanu a udělám to že jo. …. nalákaj na 

něco 

Výzkumník: Takže vám vyhrozej že nebudou vycházky 

Respondent 16: Tak já to fakt mám rád. Vůbec 

Výzkumník: Co myslíte uklidil byste kdyby vám takhle nevyhrozili 

Respondent 16: To asi bych neuklidil. Protože já nejsem takovej já to mám já takový 

nálady mám prostě už od malička. Takhle se chovám 

Výzkumník: Jo 

Respondent 16: Prostě že jsem agresivní takhle jsem od malička 

Výzkumník: Já bych neřekla že jste tak agresivní 

Respondent 16: Jsem ale já to vůbec nedávám jako najevo 

Výzkumník: Jak jste poznal na sobě že jste agresivní 

Respondent 16: To poznám protože to mě vytočí kdejaká kravina 

Výzkumník: Jste nervózní takovej 
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Respondent 16: Třeba já jsem třeba třeba jeden den jsem v pohodě. Další den mám 

zase blbou náladu. Tak to mám pořád dokola. Pořád. Takový blbý nálady 

Výzkumník: Kdy je to horší 

Respondent 16: Jako jak jako horší 

Výzkumník: No jestli jestli je to horší třeba někde v jiným ročním období nebo před 

koncem roku nebo já nevim 

Respondent 16: Já to mám takhle celoročně takový nálady. Mám celý roky 

Výzkumník: Myslíte že by bylo dobrý s tím něco udělat. Vzít si třeba nějakej lék 

Respondent 16: Bylo. Pro mě by to bylo dobrý že jo. Ale voni mi to vůbec nechcou 

dát prostě. Já nevim. Oni jsou takový blbý. Já fakt nevim. To by mi úplně pomohlo 

prostě že bych se 

Výzkumník: Cítil byste se lepší 

Respondent 16: No. Kdyby mě aspoň trochu. To by mě aspoň trochu pomohlo ty  

prášky prostě na ty nervy. Já to vidim. Ono by to pomohlo. Ale oni prostě nic. Oni ví 

jak se chovám. Tak proč jako neudělaji vůbec nic 

Výzkumník: Helejte o budoucnosti jsme toho hodně říkali to je pravda a co byste si 

tak představoval že by bylo největší čeho byste dosáhl. To nejlepší 

Respondent 16: Prostě udělat prostě školu 

Výzkumník: Jo 

Respondent 16: Se vyučit 

Výzkumník: Teďka   

Respondent 16: No 

Výzkumník: Teďka 

Respondent 16: Hlavně prostě udělat školu abych měl aspoň čtyřky abych prošel 

úplně až do výučáku 

Výzkumník: Jo. Aby to bylo nějaký nějaký jinak trošku jo   

Respondent 16: Tak všichni chtěji vždyť jste říkali abych snaž se ve škole. Budu mít 

samý jedničky. Já se snažím ale stejně mám čtyřky že jo 

Výzkumník: No tak helejte vono zase je to tak že člověk prostě někdy jsou lidi 

kterým to jde a jsou lidi kterým to nejde  

Respondent 16: A zvlášť já jsem měl úplně dobrý známky ty jo. Já jsem měl samý 

jedničky dvojky 

Výzkumník: Když jste chodil do základky 

Respondent 16: No 

Výzkumník: Aha 

Respondent 16: Ne na zvláštní do Humpolce 
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Výzkumník: Jo na zvláštce jo jo jo. No jo když vona když vona ta zvlášťka je trošku 

jednodušší než je to učení. To asi jo. To asi jo. Ono by to možná chtělo právě proto si 

říkám že by bylo asi dobrý změnit ten obor. Jo protože. Možná možná taky možná 

taky na tom oboru druhym by to nebylo tak těžký jako na tom truhláři třeba 

Respondent 16: Ne ale prostě vytočí prostě každá kravina mě vytočí 

Výzkumník: Co nejvíc 

Respondent 16: Já nevim třeba když do mě řekne třebas já ho třeba slyším třeba jako 

dělám že ho neslyším třeba ho slyším prostě já si v duchu řeknu půjdu to dělat ale 

stejně všichni mi to pořád cpou pořád dokola. Běž to dělal.A takhle pořád to říkaj. Já 

je prostě slyším akorát čekám  ať ať tam půjdu. Pořád mi to říkaj pořád dokola. Tak 

já jsem vytočím z toho. Úplně na nervy z toho 

Výzkumník: A Sandra to má taky takhle 

Respondent 16: Ne. Jenom já a Sára malá. Jenom prostě já a Sára to takhle máme. 

Sandra je v pohodě. Sandra nemá vůbec žádný nervy. Jenom já a Sabina máme nervy 

Výzkumník: Je to těžký takhle se s tím srovnávat že člověk je takovej jako 

rozladěnej 

Respondent 16:  Ale já ty nervy mám pořád větší a větší a větší 

Výzkumník: Myslíte že je to horší 

Respondent 16: Jo. Tak já to mám pořád čím dál tím hůř a hůř to mám 

Výzkumník: Pamatujete si kdy jste byl bez nervů 

Respondent 16: To já si nepamatuju už vůbec. Vůbec mě jako 

Výzkumník: Na tý zvlášťce tam to bylo taky takhle 

Respondent 16: No. To jsem měl už taky. Takže nějak už od pátý třídy takhle. No to 

už možná od první od školky prostě už jsem se prostě jsem se úplně jsem se choval 

strašně prostě. Nervy už jsem měl prostě. Takový úplně náznaky jsem měl. Nervy. 

Dokať jsem došel jsem prostě jsem došel. Došel jsem a mátil do všeho 

Výzkumník: To už teď neděláte 

Respondent 16: Taky. To dělám pořád. Když mám nervy. A u mě prostě jak ty nervy 

mám větší a větší no. Nervy. Já nevim. Oni jsou blbý. Oni s tím prostě nic neudělaj 

no. To je prostě jejich chyba no. Ale tady fakt něco udělám to se potom zblázněj pak  

Výzkumník: No což to ne. Hlavně potom je to škoda pro vás že jo protože heleťte 

zasklít obrázek je jednoduchý ale zničit 

Respondent 16: Však já už jednou jsem to rozbil televizi. Jsem rozbil plazmovku 

před rokem 

Výzkumník: No jo dobře. Ale tak jako a co bylo dál 

Respondent 16: No nic asi nevim 

Výzkumník: Co bylo dál když jste rozbil tu televizi 
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Respondent 16: Nic jsem se uklidnil 

Výzkumník: Vy jo ale ale jak to bylo dál. Musel jste to zaplatit 

Respondent 16: No ještě budu ještě platím dvanáct a půl tisíce platim 

Výzkumník: Páni jo. To je docela dost 

Respondent 16: Ale za to já nemůžu. Za to můžou voni. Neměli mě oni naštvat 

Výzkumník: Vzpomínáte si co se tenkrát stalo 

Respondent 16: No 

Výzkumník: Co to bylo tenkrát 

Respondent 16: Akorát si pamatuju že mě tady někdo mi tu naštval 

Výzkumník: Jako že jste něco měl nebo neměl udělat nebo 

Respondent 16: To ne prostě. Ale prostě oni prostě na mě měli nějaký prostě kecy 

jakoby hemzy kecy. Úplně jako z ničeho nic prostě. Já jsem v pohodě a prostě no. Já 

jsem se neudržel a jsem to rozbil no. Jako neříkám že mě to jakože nemrzí. Jako mrzí 

Výzkumník: To asi jo 

Respondent 16: …Ale co mám dělat. Se to prostě stalo. Stalo se to no 

Výzkumník: Jak si představujete že byste se chtěl chovat 

Respondent 16: Normálně v pohodě. Ale to prostě nejde prostě. U mě to prostě já se 

chovám prostě už takhle. A co jako prostě už chovat budu 

Výzkumník: Jste přesvědčenej že nebudete lepší 

Respondent 16: Ne. To já jsem si říkal už před třema rukama i dřív. A je to horší no 

prostě. Horší horší 

Výzkumník: Co vám dělá radost 

Respondent 16: Mě 

Výzkumník: Hm 

Respondent 16: Když … aspoň pár hezký vzpomínek. Když jsem ještě v klidu a 

takhle. Jinak když ne taky jsem budu… 

Výzkumník: Čím myslíte že je to víc jako ze strany  třeba ze strany těch ostatních 

děcek nebo tet nebo. Co myslíte že za to více může 

Respondent 16: No za to můžou tety i děcka 

Výzkumník: Ale vy ne 

Respondent 16: Ale všichni všichni to sváděj jenom na nás… Jenom my. My jsme ty 

špatný 

Výzkumník: Jo takhle to říkaj 

Respondent 16: No. Tím myslej my vždycky špatný jsme. Nás tady třebas nás tady 

třebas vyprovokujou a my je seřveme. Pak si jdou prostě žalovat k ředitelce. Prostě 
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že za to můžeme jenom my a takhle. Co máme dělat  no. Prostě je všechno na nás 

prostě. Prostě vina jejich je na nás 

Výzkumník: Říkáte na nás. Na kom ještě 

Respondent 16: Co 

Výzkumník: Říkáte na nás jako v množným čísle tak na kom ještě 

Respondent 16: Ne jakože prostě jako voni vychny tety dávaji vin jako nám 

Výzkumník: Jo takhle na dětech 

Respondent 16: Jako děckám. Protože  je sjezdíme my. Potom ředitelka prostě 

poveze po nás. Máme průsery. Pak nás pošle někam po nějakých diagnosťákách do 

nějakých tich psychiatrických léčeben. Potom ještě potom ještě do pasťáku a takhle. 

Přitom za to můžou prostě voni. Ale prostě no ovšem my si to odskáčeme no. Sami i 

ve škole. Taky mistr na mě všechno svedou. Prej že prej že já tam nosim trávu do 

školy a takhle 

Výzkumník: A nosíte 

Respondent 16: Ne. Já vůbec ne. …na mě prostě jenom prostě dávám …že tam 

hulím že prostě za všechno můžu já a takhle. Tak co si mám jako myslet potom. Že 

já fetuju a takhle na mě svádí 

Výzkumník: Kde se kde se kde by se člověk dostal když je když je z dětskýho 

domova 

Respondent 16: No 

Výzkumník: Kde by se dostal k trávě třeba 

Respondent 16: Já vím kdo to tam prostě nosí. Ale nejsem bonzák 

Výzkumník: Jasně 

Respondent 16: Prostě to tam prostě nosej jeden kluk nosí   

Výzkumník: Doufám že není z dětskýho 

Respondent 16: Ne. Je z rodiny. On to tam prostě nosí. Prostě já všechno vždycky já 

všechno odskáču no. Pak mám já problémy z toho. Potom mám já důtky třeba už 

Výzkumník: Už se to stalo že vám dali důtku za takovýhle věci 

Respondent 16: Jo. Dali mi důtku už. Ředitelskou  

Výzkumník: Je tam pan ředitel kterej 

Respondent 16: Že prej ještě. Matějů. Takže já mám vždycky…. já taky odskáču 

Výzkumník: A voni nějak u vás tu trávu našli 

Respondent 16: Ne vůbec. Já to tam právě vůbec nenosim trávu 

Výzkumník: Proto se ptám. Je mi to divný 

Respondent 16: Jako tam jsou takový hnusný práskači že prostě na mě prostě úplně 

svedou …bezdůvodně 
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Výzkumník: Proč to dělaj 

Respondent 16: Nevim. Protože jsou to pěkný hajzlové. Sprominutím 

Výzkumník: Aha to je ten důvod proč vy tam nechcete bejt 

Respondent 16: Já řeknu že tam chodit nebudu. Já klidně půjdu do Humpolce na 

kuchaře. Co to pro mě bude jako lepší pro mě. Aspoň na mě nebudou aspoň svádět 

Výzkumník: A ještě něco co na vás svedli kromě tý trávy 

Respondent 16: Jenom tady to 

Výzkumník: Asi by mě to mrzelo taky kdyby na mě někdo něco svedl 

Respondent 16: Já to udělám jednodušeji já se sfetuju a já budu normálně v tý škole 

normálně ty schody vodejdu a  pojedu semka. Ať si mají potom hemzy 

Výzkumník: A myslíte že to bude dobře pro vás když odejdete 

Respondent 16: Pro mě jo. Ale pro ně asi ne. Ale pro mě jo. Třeba budu mít průser to 

jo. Tak to já už bych  už čekal průser. Stejně kdybych já to tady vysvětloval tak 

stejně vůbec neověřej. Protože já jsem ten špatnej 

Výzkumník: Aha. Tak možná ten důvod proč proč spolu dneska mluvíme je v tom že 

se cítíte tak bejt jakož jakože takovej jakoby nesvůj 

Respondent 16: Když jsem byl jako na tý zvlášťce tak nikdo tam aspoň na mě vůbec 

nic nesváděl. Ještě kor bezdůvodně 

Výzkumník: To určitě se člověk tak jako trošku naštve  

Respondent 16: Fakt kámoši na nic v Černovicích. Já prostě já si udělám ten prvák 

potom už odejdu z tý školy úplně. …to ukončím no 

Výzkumník: Nechcete tam bejt. Jo tak když uvažujete o tom kuchaři tak uvažujete o 

Humpolci vlastně 

Respondent 16: Jo. A klidně. Já si to klidně to. Stejně by mi to ani vůbec by mi to 

vůbec nedala říct učitelka asi. Nevim. Pro mě by to bylo lepší no 

Výzkumník: Myslíte jak nedala. Já teď teď tomu  nerozumim 

Respondent 16: Ne že by mi tam vůbec určitě 

Výzkumník: Že by vás tam nedostala jo. Takhle 

Respondent 16: No. Já myslím já myslím že by mě tam vůbec do tý školy aspoň na 

tu zkoušku by mě na tu školu nedala. Ale pro mě by to bylo lepší. Ale ona si myslí 

ona si myslí že je to pro mě lepší v Černovicích. Ale to není pravda 

Výzkumník: A co Matěj. Matějovi se tam líbí 

Respondent 16: Jemu jo ale mě ne. Prostě když nechci do tý školy nechci 

Výzkumník: A ještě něco co vám provedli 

Respondent 16: Ne. To je všechno. A už to dál už nebudu rozebírat 

Výzkumník: Takže toho bylo víc 
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Respondent 16: No. Ale já říkat nebudu radši 

Výzkumník: Ale já se neptám co to bylo. Ale nebylo to jenom tohle 

Respondent 16: Ne. Toho je víc. Akorát kdybych to teď kdybych to  řekl ředitelce 

tak vona prostě  nic neudělá. Vona jenom řekne no tak si jich vůbec nevšímej. To mi 

fakt pomůže jako 

Výzkumník: Jasně. To se dá dost těžko když jsou všude že jo. Když tam každej den 

musí. Helejte kde to bylo v tom v týhle věci horší na tom ústavu sociální péče nebo 

nebo vlastně na tom intru 

Respondent 16: Prosim 

Výzkumník: Teďka přemýšlím kde je to horší jako jo. Vy jste zažil ten ústav sociální 

péče 

Respondent 16: Na intru je to horší. To je to je stoprocentní. Aspoň tam jak jsem byl 

v Černovicích na v diagnosťáku tak tam to bylo aspoň v pohodě tam aspoň všichni 

tam všichni jsou hodný na sebe 

Výzkumník: No taky někdy mají problém. To asi no 

Respondent 16: No tak to jo. Ale na to když jsem já byl na to chráněným tam byly na 

nás všichni hodný. Tak … 

Výzkumník: Což to je pravda. Tam většinou problém nemaji. To je pravda 

Respondent 16: Ale já budu mít s nima i taky taky problém ale to se potom zblázdněj 

všichni 

Výzkumník: Myslíte že to chodí jinak na jinejch na jinejch zařízení 

Respondent 16: Jako zařízení jako třeba kde v diagnosťáku  nebo takhle v pasťáku. 

No vím že v pasťákách se šikany to vím. Tak v pasťákách tam už jsou děti prostě … 

problémy to vim. Jestli je to pasťák. Tak já jsem já tam mám bratrance že jo. Já vím 

jak to chodí 

Výzkumník: Jé vidíte vy jste mi tenkrát říkal že bratranci jsou tady 

Respondent 16: No 

Výzkumník: No a jsou 

Respondent 16: Teďkom jsou zrovna ve škole 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 16: A nějaký už taky odešli 

Výzkumník: A to nebyly problémy s nima doufám 

Respondent 16: Ne  

Výzkumník: Dobrá tak já se ještě zeptám asi na dvě věci už jste někdy s někým 

chodil 

Respondent 16: No hodně krát 
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Výzkumník: Hodně krát 

Respondent 16: A pomohlo vám to 

Výzkumník: Ne. A k čemu to bude když mám nějakou holku když s ní chodím. Tolik 

není. To vůbec nic neznamená 

Respondent 16: To je pravda 

Výzkumník: A to znamená vlastně co s někým chodit 

Respondent 16: Že prostě ta holka nebo ten kluk prostě jsou jsou do sebe zamilovaný 

Výzkumník: To je pravda. A už někdy jste uvažoval že byste s někým chtěl být 

jakoby na pořád 

Respondent 16: To ne ještě. Ještě mám čas. Ještě ještě tady jsem ještě do devatenácti 

tady jsem do devatenácti. Prostě až se vyučím. No to je v devatenácti vycházet 

Výzkumník: Asi tak 

Respondent 16: Osumnáct mi bude za chvilku. To uteče jak prd už. Do osmnácti. No 

to je 

Výzkumník: Co čekáte že bude až pojedete domů 

Respondent 16: Asi se zblázním. Asi skončím asi skončím někde na práškách 

Výzkumník: Jak to 

Respondent 16: Nevim. Tak 

Výzkumník: Radostí 

Respondent 16: To ne. Že prostě zblázním jednou už to vidím že se tady zblázním a 

končím vůbec na práškách. Já to úplně vidím v sobě 

Výzkumník: Možná ty léky že by vám pomohli 

Respondent 16: Mě by to  pomohlo možná. Sem se ptal pak ředitelky jestli mi dá 

prášky jestli mi dá. Asi si půjdu k psychiatrovi ať mi dá  prášky 

Výzkumník: No možná že by to stálo za úvahu trošku 

Respondent 16: Tak můžute se jít jí  zeptat ne 

Výzkumník: Helejte. Asi ne když tu není 

Respondent 16: Ale až příště třeba jo. To by mi fakt jakože pomohlo ty prášky jako. 

Prostě tak já taky sám sebe soudím jako že jo 

Výzkumník: Helejte já jsem spíš  měla na mysli tim tou otázkou jako jet domů 

myslela jsem tím k rodičům 

Respondent 16: Ne. K tetě a ke strejdovi k tetě a ke strejdovi jedu 

Výzkumník: Co čekáte. Já myslela že k vašim jedete 

Respondent 16: Tak to nevim teda. Máma je bezdomovec  
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Výzkumník: Jo takhle. Já jsem myslela že k tetě. Netušila jsem. Ani nevím kde oni 

jsou. Kde oni bydlí 

Respondent 16: V Budějicích na Máji  

Výzkumník: To je docela velký sídliště tedy. Už jste tam někdy byl 

Respondent 16: Jo kolikrát 

Výzkumník: Na návštěvě. A teta se strejdou takhle občas přijedou že by se podívali 

třeba navštívili 

Respondent 16: Nám to slíbili. Tak to mě úplně ublížili psychicky. Všechno mi 

slibovali a prostě nic. Vod tý  doby se úplně trápím. Se trápím celý dny. Už vod před 

třema třema tejdnama už se takhle trápím. Tejdny. I dýl. Trápím jenom kvůli nim že 

mi to naslibovali 

Výzkumník: Aha. Já jsem si myslela že oni dojedou 

Respondent 16: Nedojeli 

Výzkumník: Aha 

Respondent 16: Já jim … vůbec slovo nevěřim. Jsou jenom lháři prolhaný. Jenom 

lžou ani nekodážou 

Výzkumník: A mají svoje děcka. Máte bratrance třeba nebo sestřenice 

Respondent 16: Máme jedno to jako máme menšího asi skoro mu bude rok bratranec. 

A pak ještě sestřenici šestiletou 

Výzkumník: U těchle těch lidí 

Respondent 16: No. Prostě ta teta je prostě tátovo ségra 

Výzkumník: Aha aha 

Respondent 16:  Táta je vlastní teta 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 16: No páni. Tak to já jsem. Vidíte to. Tak to já mám špatný informace 

nakonec. Jsem ráda že jste mi to řekl. To jsem ráda. Že jste to dal na pravou míru. 

Takže to znamená na prázdniny k nim 

Výzkumník: Možná. Jestli vůbec zažádaji. Jestli ne tak mě pěkně zklamou 

Respondent 16: Co si tak člověk představuje že by se o prázdninách v Budějovicích 

dalo dělat 

Výzkumník: A všechno možný 

Respondent 16: Všechno možný 

Výzkumník: Co by vás tak napadlo. Co byste dělal rád. Co byste rád podnikal 

Respondent 16: Nevim 

Výzkumník: Netušíte. Dobrá. Fajn. Tak jedinou věc kterou ještě uděláme jsou ty 

barvičky. To znáte.Vybírat si barvičky. Takže se podíváme na barvičky spolu. A na 
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to já si nachystám jinou tužku. Kouknem na ty barvičky. A to bude všechno. Nevim 

co bysme jiného podnikali 

Respondent 16: Asi už nic 

Výzkumník: Koukám že vás to ani moc nebaví. Je to tak 

Respondent 16: Jako jak se to vezme. Na jednu stranu mě to baví  trochu ne 

Výzkumník: Vy jste takovej jako naučenej neříkat negativní odpovědi. Ale to není 

tak že bych se zlobila kdybyste řekl že vás to nebaví. Tak se na to kouknem jo. Tak 

chviličku. Děkuju za rozhovor 

Respondent 16: Prosím 
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Respondent 17 

 

ČÁST I 

Výzkumník: Takže dneska je dvacátého devátého dubna. Je tady se mnou pan Maztěj 

Šiler. A první věc kterou bych ho moc ráda požádala by bylo aby mi pověděl. Jak to 

bylo s jeho životem vlastně 

Respondent 17: No. Já jsem se narodil v Českým Krumlově. No tam jsme bydleli 

s tebou. No a po asi osmi letech jsme se museli odstěhovat. Protože teta měla toho 

majitele baráku jako kamaráda no a von ho prodal. No ten barák tomu  jinýmu 

majitelovi a ten majitel nás chtěl okamžitě vystěhovat. Tak teta zůstala v Krumlově. 

A  my jsme se s mamkou a se ségrou odstěhovali do do Třeboně. No a pak no a od 

Třeboně jsem šel pak semka v desíti 

Výzkumník: No a jak se to stalo že najednou jste se ocitl tady 

Respondent 17: No já jsem zlobil  

Výzkumník: Co to je když se řekne zlobil jsem 

Respondent 17: Já jsem neposlouchal 

Výzkumník: Spousta lidí neposlouchá. Kvůli tomu nemusí to nemusí být tak že 

nejsou doma 

Respondent 17: No a pak mě mlátila asi. Kvůli tomu myslím 

Výzkumník: Já nevim 

Respondent 17: Já si to taky nepamatuju. To už je přes osm let co už 

Výzkumník: No a dobře. Tak jste přijel sem 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Do dětského domova a co bylo dál 

Respondent 17: No já jsem tu byl půl roku. Pak jsem odjel domů. No a pak mě zase 

sociálka za rok vrátila semka. Ani mi neřekla důvod. A po třech rokách mi mamka 

psala dopis že um ona právě umřela na rakovinu 

Výzkumník: Maminka 

Respondent 17: No a vona mi to sociálka a nikdo nechtěl říct tady. Všichni mi to 

tajili. Ani jsem nevěděl že měla pohřeb. Až když jsem jel za nevlastním tátou kterej 

no. Tak před dvěma rukama jsme se naposled viděli u babičky na pohřbu. No a von 

jsem k němu jezdil. A von vona mamka mu tam nechala dopis a v tom mi to všechno 

napsala 

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: Takže jsem nevěděl vůbec že umřela právě 

Výzkumník: A vy už jste tady teda osm let 

Respondent 17: No. Teďkom v létě bych tu byl 
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Výzkumník: Osm let. To je docela dlouhá doba 

Respondent 17: I s tím prvním pobytem 

Výzkumník: To je opravdu hodně dlouho. No a a vy vlastně říkáte že že jste přijel 

sem a  a jak to bylo jak to bylo potom dál. To jste chodil školy nebo jak 

Respondent 17: Tady jsem chodil do školy. Do třetí třídy myslím. No a pak mě 

vrátili domů. Tam jsem chodil zase do školy do Třeboně. No a pak mě zase semka 

vrátili 

Výzkumník: A teď jste ve škole kde 

Respondent 17: V Černovicích na čalouníkovi. Jinak jsem byl v Pelhřimově na 

truhlářovi. Ale já beru léky na uklidnění. Takže jsem na praxi spal a voni mě nechtěli 

teďkom v druháku by mě nepouštěli ke strojům. Tak jsem šel na čalouníka 

Výzkumník: A tam jsou taky ale ne 

Respondent 17: Tam je jenom sponkovačka šicí stroje 

Výzkumník: No dyť 

Respondent 17: Ale na ty můžu 

Výzkumník: Na ty můžete 

Respondent 17: No. Ty mi dovolila pani Krejčí 

Výzkumník: Tak to je fajn 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Aspoň aspoň na něco. A co byste rád dělal 

Respondent 17: A ono mě to strašně baví. Ono mě to strašně baví 

Výzkumník: Baví vás to 

Respondent 17: I mistr mě chválí 

Výzkumník: Koho máte jako pana mistra 

Respondent 17: A někdy řídit 

Výzkumník: Pana Vítů 

Respondent 17: No. Vy ho znáte 

Výzkumník: No tak já do Černovic jezdím 

Respondent 17: Fakt. Taky 

Výzkumník: Skutečně 

Respondent 17: Tak to jo 

Výzkumník: Skutečně. Takže takže proto se  ptám. No a  když když jste na tom 

výcviku co je pro vás jakoby lepší jestli teorie nebo chodit na tu praxi nebo jak to je 

celý 
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Respondent 17: No mě baví spíš víc ta praxe než ta škola 

Výzkumník: A co už jste se naučil 

Respondent 17: No už umím skrytý steh. Teďkom čalouním křesla  už dvě. Jedno už 

skoro mám hotoví. Druhý mě ještě čeká do konce školního roku musím stihnout. 

Takže už tam pojedu a pátek zase přijetu. A příští víkend příští týden to máme zase 

taky tak že do středy máme prázdniny. Protože od pondělka do úterka máme 

ředitelský volno tenhlenc ten i příští týden. No a ve čtvrtek a pátek zase příští týden 

ponedu do školy na praxi 

Výzkumník: No tak to máte takhle. A vy jste teď vlastně v prvním ročníku nebo ve 

druhým nebo v jakým 

Respondent 17: V prvním 

Výzkumník: V prvním 

Respondent 17: V prvním. Protože bych měl prej moc hodin na dohánění kdybych 

byl v druhým 

Výzkumník: A teďka teďka slyšela jsem že vy jste měl dělat nějaký zkoušky 

Respondent 17: No ale budu už čtrnáctého a patnáctýho května 

Výzkumník: Až 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Takže ještě 

Respondent 17: Protože ona mě pani učitelka třídní řekla že v polovině dubna. Ale 

ono se to myslim přesunulo. Na čtrnáctýho a patrnáctýho května 

Výzkumník: A co to bude znamenat. Z čeho to je. Co to obnáší 

Respondent 17: Z praxe a z teorie hlavně. Ale hlavně ty odborný předměty budu mít. 

Technologii. Odborný kreslení. Materiály. A stroje a zařízení. A  z praxe budu mít 

Výzkumník: A jak jak to vidíte 

Respondent 17: No je to jednoduchý 

Výzkumník: Nechá se to naučit myslíte 

Respondent 17: Jo. Nechá 

Výzkumník: Dobrá. Tak. Fajn. Tak teď jsme vlastně došli v tom vašem životě až 

k dnešnímu dni. A já bych možná vás požádala dneska o dvě  věci 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Jednak teda jednak teda sem přivezla nějaký materiály který bych ráda 

s váma udělala 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Akorát si uděláte trošičku 

Respondent 17: To je úplně jedno 
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Výzkumník: Dáme to na stranu. To by nám tady docela překáželo teď. A já bych vás 

požádala o to kdybyste kdybyste nejdřív teda než se do něčeho pustíme 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Zkusil dovyprávět jeden příběh. Tak a ten příběh bude o nějakým 

fiktivním  mládenci. Neskutečným 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Který bydlí se svými rodiči 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Třeba v domku nebo v paneláku. To je jedno 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Někde na kraji města. Tak a vašim úkolem je teď ten příběh dovyprávět. 

Jako co se dělo. Jak to dopadlo. Jo. Jak to bylo dál vlastně v tom příběhu. Tak jaký 

byste si vymyslel jméno toho mládence 

Respondent 17: Třeba nějakej Ondra 

Výzkumník: Dobře. Tak. Začneme vyprávěním s tím že byl jednou jeden Ondra a ten 

bydlel se svými rodiči. A teď už pokračujte vy 

Respondent 17: V baráku na kraji města. No a ten nechtěl chodit do školy. No tak mu 

učitelé mu psali poznámky. No a on nechtěl ukazovat moc žákovskou rodičům. 

Takže voni volali rodičům ty učitelé. A rodiče se mu smažili domlouvat. No tak 

Ondra už měl propadnutí. A najednou to všechno chtěl dohnat to učení. No a tak se 

učil a nakonec to dohnal. No a pak byl na učňáku. Ale ten měl těžkej. Ale snažil se. 

No a udělal prvák druhák taky. Ale třeťák už mu hrozilo taky na propadnutí. Ale 

učitelé se nad ním slitovali. Tak mu to napsali čtyřky nakonec. A nakonec se vyučil a 

měl svoji rodinu 

Výzkumník: A tím to takhle do dopadlo 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Dobře. Děkuju 

 

ČÁST II 

Výzkumník: Dobrý den. Dneska je šestýho května. Pan Matěj se spolu se mnou bude 

dívat na obrázek postaviček a stromu. Pane Matěji podívejte. Tady je spousta 

postaviček. Všelijakejch. A já bych se teď zeptala kdybyste měl být jednou z těch 

postaviček která z nich by vám byla tak nejvíce podobná. Která by se vám podobala. 

Takže já si tady napíšu iniciálu vašeho jména. Em jako pan Matěj. Tak a co dělá 

Respondent 17: Drží se stromu jako že se bojí výšek. Já taky 

Výzkumník: Aha. No když člověk leze hodně vysoko tak se docela může mít strach. 

To se stává. Tohle to. Drží se toho stromu. Dobře a teď teď on on když když se bojí 

výšek co se děje potom 
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Respondent 17: Zamotá se mu hlava 

Výzkumník: Točí se hlava no nebo 

Respondent 17: Že třeba nezůstanu na místě ale že se jakoby jakoby popocházím  

z ničeho nic  

Výzkumník: Že vás to jakoby tak strká někam 

Respondent 17: No. No 

Výzkumník: A to je jenom ve výškách. Když člověk leze někam hodně vysoko. Jak 

vysoko asi 

Respondent 17: Tak třeba čtyřicet nebo padesát. Já jsem teda byl na tý krumlovský 

věži  

Výzkumník: No ta je hodně vysoká. Opravdu hodně vysoká 

Respondent 17: Tenkrát když jsme tam šli s tátou tak začali zvonit zvony. To bylo 

strašný 

Výzkumník: Bylo to hodně silně slyšet 

Respondent 17: No bylo 

Výzkumník: A co se dělo 

Respondent 17: No jsme šli po schodech nahoru protože na tu věž se podívat 

rozhlídnout se po Českým Krumlově 

Výzkumník: No 

Respondent 17: A ráno začali tam zvonit zvony u konce. A já jsem to jako byl úplně 

mimo 

Výzkumník: Bylo to hodně hodně náročný ten zvuk 

Respondent 17: Bylo. No bylo 

Výzkumník: Jak jak to bylo 

Respondent 17: Protože tam bylo snad patnáct zvonů 

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: Tam bylo minimálně pět tam bylo. Já nevim teďkom 

Výzkumník: To není důležitý 

Respondent 17: To bylo když jsem byl malej 

Výzkumník: A to to jako bylo tak silný. Co byli tam ještě nějaký jiný lidi ještě taky 

Respondent 17: Jo. Byli 

Výzkumník: A oni a ten zvuk. Já nevim 

Respondent 17: Asi jim to taky vadilo 
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Výzkumník: Asi jim to taky vadilo. Dobrá. Tak a teď se podívejte jestli by někdo 

tadyhle třeba nebyl když se podíváte na ty postavičky která by vám byla tak jakoby 

příjemná. Která která by vám tak jako seděla jako která by byla sympatická třeba. 

Tak 

Respondent 17: To je hezký 

Výzkumník: Takže. To  je to je někdo kdo by spal. Tak tajdle si napíšeme jakoby 

dvojku. To je druhá figurka vaše. Tak. Pro někoho kdo by vám byl příjemnej. Spí. To 

je příjemný 

Respondent 17: Že nemusí nic dělat 

Výzkumník: Jo takhle. To asi ne. Když člověk spí tak opravdu nemusí nic dělat. To 

je pravda. A ještě proč proč tak jako tady je docela živo u okolo toho stromu. Co se 

stalo 

Respondent 17: Třeba se nudil 

Výzkumník: Třeba se nudil. Třeba se nudil. Fajn. Tak a teď ještě nějaká by vám byla 

sympatická postava 

Respondent 17: Asi ne. Takhlenc ta 

Výzkumník: Hm. Co dělá 

Respondent 17: Lítá jako Tarzan 

Výzkumník: Lítá jako Tarzan. Tak to je druhá sympatická postava. Podívejte a teď 

teď je to docela blízko a ten provaz je takovej jako zvláštní 

Respondent 17: Krátkej 

Výzkumník: No právě. No právě 

Respondent 17: A třeba ten jsou dál 

Výzkumník: Dobře. Ty jsou dál. To je pravda. Tak a teď se ještě jednou podívejte na 

ty postavy a zkuste mi říct jestli je tady nějaká z těch postaviček která vyloženě by 

vám vadila. Která by vás tak jako dráždila a vadila by vám. Zlobil byste se na ni 

Respondent 17: Mám dvě 

Výzkumník: Kterou 

Respondent 17: Tuhle 

Výzkumník: Tahle. Tak tady napíšeme tři. A proč tato 

Respondent 17: A tady ještě 

Výzkumník: A tahle ta jo 

Respondent 17: Hm 

Výzkumník: Tři 

Respondent 17: Jak shazuje toho paňáčka dolů 

Výzkumník: Tenhle shodil dolů 
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Respondent 17: No 

Výzkumník: Takže. To to určitě byste se zlobil 

Respondent 17: Hm 

Výzkumník: Proč to asi udělal. Co myslíte 

Respondent 17: Asi to myslel ze strandy. Ale to není sranda 

Výzkumník: No tohle není sranda. To je hodně vysoko 

Respondent 17: No 

Výzkumník: A co tenhle. Proč tenhle vás tak jako dráždí 

Respondent 17: Protože se mračí 

Výzkumník: Mračí se fajn. Eště eště kvůli něčemu 

Respondent 17: Asi ne 

Výzkumník: Tak fajn. Já si sem jenom napíšu takhle vaši iniciálu. Matěj. Pan Matěj. 

Doví jestli se mi to povede takhle nohama vzhůru. Tak a dneska je šestého května. 

Dobrý tak. Dobrá. Tak a teď pane Matěji zbývá nám poslední poslední část. Co 

myslíte. Teď se budu teď se budu ptát vlastně chviličku 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Abyste si odpočinul. Vy jste říkal posledně když jsme spolu mluvili že 

že vlastně když vám bylo nějakých těch osum 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Tak jste se přestěhoval za tetou a pak že pak že jste   

Respondent 17: Nepřestěhoval. Já jsme se narodil v Krumlově 

Výzkumník: No 

Respondent 17: A jsem tam bydlel s tetou 

Výzkumník: Už tam teta byla jo 

Respondent 17: My jsme se pak přestěhovali  

Výzkumník: Jo všichni se přestěhovali 

Respondent 17: No. Všichni se přestěhovali pryč z toho baráku 

Výzkumník: Jo. Já jsem tomu špatně rozuměla. Máte pravdu. A teď vy jste tam říkal 

posledně když jste mluvil o svým životě že se nějak stalo že jste se ocitnul v dětským 

domově  

Respondent 17: No 

Výzkumník: A pak nějak na té předchozí čáře jste tam měl dětský domov po druhé 

Respondent 17: No 
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Výzkumník: Tak já bych se vás teď chtěla zeptat co. A říkal jste že vlastně tím 

druhým důvodem proč jste byl v dětským domově bylo že jste zlobil 

Respondent 17: Ne to byl první 

Výzkumník: To bylo po prvně. A jak to vypadalo. My jsme nemluvili o tom jak to 

vypadá když takovej kluk zlobí 

Respondent 17: Třeba neposlouchal. Furt jsem zuřil 

Výzkumník: A to někdo říkal nebo to jste věděl o sobě že jste zuřil 

Respondent 17: No trochu si to i pamatuju 

Výzkumník: Pamatujete. A co se děje při s takovým dítětem když zuří. S takovým 

malým klukem. Já nevim 

Respondent 17: Třeba že se vším hází 

Výzkumník: Hm. Jo. Tak to bylo po prvně 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Vlastně. Tak 

Respondent 17: Pak jsem se vrátil. A ten druhem důvod byl že mamka dostala tu 

rakovinu 

Výzkumník: Jo jo jo. A to to jste říkal že byla maminka nemocná 

Respondent 17: No  

Výzkumník: A potom že to tak tak jako nešťastně dopadlo docela. Tak a teď teď se 

vás chci zeptat. Jak to chodí když je člověk na učilišti někde. Jak to tam je. Jak to 

funguje 

Respondent 17: Musí se hodně učit. A hlavně hlavně tam musí poslouchat na intru 

Výzkumník: Vy jste v Pelhřimově byl na intru 

Respondent 17: No taky 

Výzkumník: Taky taky jo jo jo. A ten intr byl ve Frýdový nebo někde 

Respondent 17: No u Frýdovky 

Výzkumník: Jo 

Respondent 17: Tahlenc byla škola jídelna a tady byl intr 

Výzkumník: Jo. To máte pravdu. To tam je takhle. Jo. Ale ale myslim že první dvě 

patra jsou jinak 

Respondent 17: No tam je kanceláře a ubytování pro už první tři 

Výzkumník: Už první tři jsou 

Respondent 17: Třetí třetí už není není ubytování 

Výzkumník: Jo 



455 

Respondent 17: Pro studenty 

Výzkumník: Jo. Jo 

Respondent 17: Protože tam je málo kluků tak šli na čtvrtý. A to třetí je ubytování 

pro cizí lidi 

Výzkumník: Aha. A děvčata jsou tam ubytována 

Respondent 17: Jsou. Na pátým patře 

Výzkumník: Jo takhle to mají po patrech rozdělený 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Dobrá. Takže musí musí jakoby být na tom internátě 

Respondent 17: No 

Výzkumník:  Pak je to o tý škole a co ještě. Jak to tak jako dál chodí. Já si to neumím 

představit. Já jsem nebyla nikdy na učilišti. Zkuste mi to tak jako popsat. Co je tam 

fajn 

Respondent 17: Na Frýdovce bylo fajn že jsme měli od konce školy do pěti hodin do 

večeře volný vycházky 

Výzkumník: Hm 

Respondent 17: A pak jsme měli ještě večerní vycházky. No a v Černovicích je že 

musime že máme určitý vycházky odpoledne. A že samotný vycházky nemáme večer 

Výzkumník: Hm 

Respondent 17: Byly tam ale zrušily se kvůli jednomu klukům 

Výzkumník: A co se stalo 

Respondent 17: Já myslím že jezdili po Černovicích v autě. A to nesmí  

Výzkumník: Aha. Aha. Dobrá a teď teď jak to chodilo třeba na praxi když jste byl 

když jste byl jakoby v tom Pelhřimově 

Respondent 17: No. Sem měl být na sedmou na praxi a já jsem tam byl vždycky na 

osmou. Protože jsem nemohl vstát. A do do půl jedenáctý jsem spal a pak jsem 

trochu dělal něco. Od oběda do dvou do půl třetí teda 

Výzkumník: Přišlo vám to že ta praxe je jako dlouhá 

Respondent 17: Hm 

Výzkumník: Jo. Takže to bylo trošku možná spaní z nudy. Myslíte 

Respondent 17: Já nevím. Ale teď taky trochu někdy si zdřímnu v Černovicích. Ale 

to už je jenom občas 

Výzkumník: Helejte 

Respondent 17: My tam máme o hodinu dýl. Jakoby praxe nám začíná. Úterý středa 

a čtvrtek 
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Výzkumník: Tak a teďka já zase trošku nerozumim. Vy jste říkal že že se budete učit 

nebo učíte na čalouníka 

Respondent 17: Učím 

Výzkumník: Už ano 

Respondent 17: Od pololetí 

Výzkumník: Jo jo. Aha. Od pololetí. Tak to jsem nerozuměla. To byla ta věc. Takže 

vy. Říkal jste že máte udělat rozdílové zkoušky 

Respondent 17: Jo 

Výzkumník: A co to všechno znamená. Co tam všechno je v těch rozdílových 

zkouškách 

Respondent 17: No tam že jsou to odborný předměty 

Výzkumník: Hm 

Respondent 17: No a z nich mám určitý otázky z prvního pololetí. A to se musim 

naučit 

Výzkumník: A je jejich hodně 

Respondent 17: Ani ne. To se dá naučit 

Výzkumník: Dobrá a teďka když když člověk jakoby se vyučí nebo odejde ze školy a 

už už je zletilý.  Mimochodem co to znamená když je člověk zletilý 

Respondent 17: Že je mu osmnáct let 

Výzkumník: Je mu osmnáct let. Jak to chodí když když si  má najít práci. Jak to 

chodí v životě 

Respondent 17: Asi mu pomáhaji rodiče 

Výzkumník: Já nevim 

Respondent 17: Příbuzný 

Výzkumník: Jak se to dělá najít práci 

Respondent 17: Přes internet asi 

Výzkumník: A když když člověk někde přijde a o tu práci se jakoby hlásí to vypadá 

jak 

Respondent 17: Tak to nevim 

Výzkumník: Vy jste ještě. Ještě nikdy o tom neviděl nic 

Respondent 17: Hm 

Výzkumník: Dobrá. A chtěl byste se třeba podívat jak se to dělá taková věc 

Respondent 17: No třeba 

Výzkumník: Jo. Dobře. Tak. A teď se trošku podíváme na něco jinýho. Vy jste říkal 

že máte rád maso. Umíte vařit 
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Respondent 17: Trochu 

Výzkumník: Trochu. Co umíte uvařit 

Respondent 17: Třeba včera jsme dělali si to chlupatý knedlíky 

Výzkumník: A jak se to dělá. Tak tyhle neumím teda. Tak to se nechám ráda poučit 

Respondent 17: Oloupáte brambory syrový. Nastrouháte je. Dáte do toho vajíčko. 

Sůl. Pak mouku hrubo. Uděláte těsto aby …nedrželo vodu aby se to. A zkusíte tam 

první ten knedlík a jestli se vám bude jakoby rozvařovat a rozpadat tak je tam málo 

mouky 

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: Tak to musí být takový pevný těsto aby se nerozpadalo. V tý vodě. 

Pak si uděláte nakrájíte uzený maso. Dáte si ještě zelí. Jestli chcete sladký tak si tam 

dáte cukr nebo ne. A jestli chcete kyselí tak si to nedáte. No osmažíte cibulku. Až 

bude trochu do zlata tak si tam dáte uzený maso a osmažíte 

Výzkumník: Aha. Ale to musí být uzený maso už nějak uvařený nebo syrový nebo 

jaký 

Respondent 17: Já myslím že jo. Já myslím že musí. Já nevím. To nám dávaji 

vždycky z kuchyně maso 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 17: Tak nevim 

Výzkumník: Jo jo. Dobrá tak. To by byl určitě dobrý oběd. Co ještě umíte uvařit 

Respondent 17: Třeba makaróny. Špagety. Pak jsem viděl v nějakým pořadu o vaření 

že se vaří ty těstoviny. Nedovaříte je trochu. Jako trochu nedovaříte scedíte. Na 

druhý pánvi si usmažíte masný nějaký třeba uzený. Pak …. Hodíte tam ty těstoviny. 

Necháte to dosmažit aby byly měkký. Pak vezmete vajíčko. A dáte tam trochu oleje a 

rozmícháte to a zalejete tím ty těstoviny. A je to strašně dobrý 

Výzkumník: Nepovídejte. To už jste někdy zkousil jíst 

Respondent 17: No no. Doma u ségry když před o letních prázdninách jsem to zkusil. 

Ale už i tady jsem si to vařil 

Výzkumník: A teďka mluvíte o sestře která je v Budějovicích nebo která je v Praze 

Respondent 17: V Budějovicích 

Výzkumník: Ta Budějovicích. A jezdíte za ní na prázdniny 

Respondent 17: Jo jezdím. Aby sem se tam o vánocích 

Výzkumník: Teďka 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Na jak dlouho 

Respondent 17: Na tejden. Protože oni pak jedou někam na dovolenou 
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Výzkumník: Jo jo jo. A sestra už je jako vdaná nebo jak to je 

Respondent 17: Ještě ne. Ale má přítele 

Výzkumník: Aha. Aha. Tak to už je na spadnutí 

Respondent 17: A mají a mají pronajmutou kavárničku  

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: Takže podnikaj 

Výzkumník: A co dělá sestra 

Respondent 17: No ona byla dřív jakoby barmanka v Budějovicích. No a teď má ten 

její přítel mají jakoby jakoby já nevim jak se tomu říká že shání třeba jakoby prodává 

jakoby že jakoby cestovní kancelář má. Jakoby spolupracovník více lidí 

Výzkumník: No 

Respondent 17: Relax baly se to jmenuje 

Výzkumník: Hele. No tak to je cestovka docela známá 

Respondent 17: Jo. Vy jí znáte trochu 

Výzkumník: No slyšela jsem o ní 

Respondent 17: No. Tak oni to mají i jako relax bar jakoby kavárna se jmenuje. 

Třeba tam mají takhlenc široký křesla z potopenýho korábu. Stoly tam mají z korábu. 

Potopený. Nábytek 

Výzkumník: Mají to tam pěkný 

Respondent 17: Mají to tam hezký. Je 

Výzkumník: Jo. Takže oni takže jste byl u téhle té sestry 

Respondent 17: No 

Výzkumník: A kde přemýšlíte že byste bydlel 

Respondent 17: Někde asi v Budějovicích bych chtěl 

Výzkumník: A  helejte co ta druhá sestra co je v Praze 

Respondent 17: Já mám tři 

Výzkumník: Jéjej. Tak to já jsem myslela že jenom dvě. Ta druhá je 

Respondent 17: V Praze 

Výzkumník: A tam jezdíte 

Respondent 17: A ta třetí. No ta nejstarší je v Budějovicích. Druhá nejstarší je 

v Praze. A ta nejmladší sestra je v Praze. Já jsem úplně z rodiny nejmladší 

Výzkumník: Aha. Takže ty sestry už jsou takový jakoby samostatný 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Se dá říct. Jo jo jo. Tak a teďka  a teďka sestra v Praze dělá co 
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Respondent 17: Ta je vyučená cukrářka. Ale dělá v Albertu protože nemohla sehnat 

práci 

Výzkumník: A kde dělá v tom Albertu 

Respondent 17: Já teďkom nevim kde přesně 

Výzkumník: Jako v Praze 

Respondent 17: No v Praze dělá 

Výzkumník: Tak. To se občas lidem stává že nemůžou sehnat práci.  

Respondent 17: No 

Výzkumník: A ta nejmladší sestra 

Respondent 17: Ta je vyučená kadeřnice. Dělala dřív myslím rok v kadeřnictví pak 

odešla. Dali jí totiž poloviční úvazek 

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: Tak odešla do hospody a teď zase dělá kadeřnici jsem slyšel 

Výzkumník: A za tou nejezdíte  

Respondent 17: No zatím ještě ne 

Výzkumník: Zatím ne. Dobrá. Tak a teďka teďka  když bych se třeba zeptala jak se 

platí nájemný 

Respondent 17: Buď přes účet anebo hotově 

Výzkumník: A kolik to tak je 

Respondent 17: Podle toho kolik si řekne ten majitel 

Výzkumník: No někdy ano někdy ne. Ale tak aby 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Člověk nebyl v nejistotě 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Každý měsíc tak co myslíte že je potřebné udělat 

Respondent 17: Tak aby si předplatil jeden měsíc 

Výzkumník: Dobře. To by tak mohlo být. A máte tak představu kolik tak to je 

Respondent 17: Jestli to je v domě na půl cesty tak asi tři tisíce. A jinak v bytě. Podle 

toho jak je velkej 

Výzkumník: To je pravda. Ano. A jak jste zjistil ten dům na půl cesty co tam platí 

Respondent 17: To ještě nevim. To říkají ještě teta 

Výzkumník: A jak jste na to přišel že tři tisíce 

Respondent 17: No já asi. Protože ségra byla taky v domě na půl cesty 

Výzkumník: Aha. Aha 
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Respondent 17: Tak nějak. V Praze to platilo 

Výzkumník: Aha. Aha. To je pravda 

Respondent 17: Kolem tří tisíc 

Výzkumník: To tak může být 

Respondent 17: Hm 

Výzkumník: Dobrý. Tak a teďka teďka kolik je tak peněz potřeba na měsíc. Člověk 

aby tak mohl bejt normálně živ 

Respondent 17: Tak pět 

Výzkumník: Já nevim. Čeho pět 

Respondent 17: Tisíc 

Výzkumník: Pět tisíc. No když když když zaplatí nájemný tak je ještě něco co se 

musí platit 

Respondent 17: Voda. Elektrika 

Výzkumník: A kolik to tak je 

Respondent 17: Tak asi tři čtyři ne 

Výzkumník: No a teďka když říkáte tři tisíce dá když by bydlel v domě na půl cesty 

tak tři tisíce dá za ubytování tři čtyři dá za vodu a  tohle. A co mu teda zbude 

Respondent 17: Nic 

Výzkumník: No a jak by žil ten člověk 

Respondent 17: No tak deset aspoň. Minimálně 

Výzkumník: Aspoň deset. A teďka když by se člověk vyučil 

Respondent 17: No 

Výzkumník: A je úplně jedno jestli truhlář nebo čalouník. Něčim  

Respondent 17: No 

Výzkumník: Vyučil. Kolik tak ty lidi vydělávaj peněz. Co myslíte 

Respondent 17: Třeba ty. Včera říkala teta ty kuchaři mají čistou mzdu deset tisíc 

prej 

Výzkumník: Kuchaři deset 

Respondent 17: No. Měsíčně 

Výzkumník: A sestra třeba. Co dělá v tom Albertu 

Respondent 17: Tak to nevin 

Výzkumník: Vůbec nevíte 

Respondent 17: Ne 

Výzkumník: Nebo ta co dělá tu kadeřnici 
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Respondent 17: Tak to už vůbec nevím 

Výzkumník: To už nevíte 

Respondent 17: Já jsem s ní teďka moc nepsal 

Výzkumník: Jo jo 

Respondent 17: Protože nejsem na internetu 

Výzkumník: Jo 

Respondent 17: Takže nevim 

Výzkumník: Jo jo jo. Co myslíte kolik kolik tak vydělávaj ty lidi co třeba jsou 

v Albertu 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Nebo někde v obchodě 

Respondent 17: No 

Výzkumník: A teďka jsou ve skladu a doplňujou do regálů to zboží který je tam 

potřeba dát. Protože lidi hodně nakupujou tak občas tam prostě to zboží není. Kolik 

tak oni vydělávaj. Já nevim 

Respondent 17: Tak sedum osum bych řek 

Výzkumník: Čistých 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Nebo hrubých 

Respondent 17: Já nevim 

Výzkumník: Sedum osm si myslíte že by tak asi. Dobrá a teď v těchle věcech 

poslední otázka kolik tak kolik tak stojí oběd někde někde v jídelně anebo naopak 

v restauraci 

Respondent 17: Třeba v restauraci když chceme kvalitní jídlo tak třeba stopadesát 

korun 

Výzkumník: Hm 

Respondent 17: A v jídelně třeba do stovky  

Výzkumník: Do stovky v jídelně. Ano. A tady 

Respondent 17: Tady myslím že třicet pět korun 

Výzkumník: Jo. Ale ale ale to je 

Respondent 17: Ale  je podle věku hlavně 

Výzkumník: Hm. To je pravda. A ještě taky asi něco přispívá 

Respondent 17: Podle věku. No 

Výzkumník: Stát  ne 
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Respondent 17: No 

Výzkumník: To asi ano 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Tak dobrá. Tak tychle otázky máme za sebou. Děkuju 

Respondent 17: Prosím 

Výzkumník: A teď se podíváme na tu poslední věc. Jak vidíte tak tadyhle mám věci 

od posledně. Tak. A teďka mi zkuste říct 

Respondent 17: Jo 

Výzkumník: Tak tady máme dnes. Já vám vyndám tužku hned. A zatím 

popřemýšlejte jak byste se tak viděl za rok. Za rok. Zkuste mi někde zaznamenat 

když je tady dnes tak tady někde na tý čáře najděte za rok. Protože život člověka 

pokračuje dál. Tak zkuste najít za rok. Kde by to tak bylo. Tak. A jak byste se viděl 

za rok. Co by všechno mělo být. Za rok 

Respondent 17: Mýt peníze 

Výzkumník: Ty se vezmou kde 

Respondent 17: Vydělávaj 

Výzkumník: No počkejte. Vy jste říkal že ještě nebudete vyučenej  

Respondent 17: No 

Výzkumník: Za rok. Nebo ano 

Respondent 17: No. Ne ale já myslím jako z praxe jako výplatu myslím. My 

dostáváme výplatu 

Výzkumník: Tak to já jsem nevěděla. Kolik to je 

Respondent 17: No podle toho kolik máme jakoby zakázek 

Výzkumník: No 

Respondent 17: Tak třeba první výplatu jsem si myslel tak to bylo tři sta šedesát 

korun 

Výzkumník: A copak jste udělal 

Respondent 17: Udělal jsem jedno kancelářské křeslo. Jakože jsem očalounil látkou 

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: A pak ještě pani učitelce jsem očalounil křeslo k tomu. A ještě pár 

polštářů 

Výzkumník: Tak to je fajn. To je krásné to je krásné 

Respondent 17: Teďkom dělám dvě křesla kožený. Takhlemnc široký do obýváku. 

Jedno už mám hotový. Druhý už mám rozebraný a taky čalouním už. No a ještě 

dvojkřeslo mě prej pak čeká 
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Výzkumník: No tak to je úžasné 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Tak to je. To se to se tam zdá pohybuje podle toho kolik je zakázek 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Dobrá. A takže vy byste chtěl mít vydělané nějaké peníze. Kolik si tak 

představujete že byste si vydělal za ten rok. Do příštího roku 

Respondent 17: Tak snad dva a půl tisíce 

Výzkumník: Co byste s nimi dělal. Za co byste je chtěl utratit 

Respondent 17: Asi bych je utratil za jídlo 

Výzkumník: Asi byste je. Máte rád. Jíte rád jo 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Rád jíte. Dobrá 

Respondent 17: Takže třeba nějaký vyrábějící jako na vyrábění prostředky  

Výzkumník: Co byste si vyrobil 

Respondent 17: Já totiž rád vyrábím. Vyrábím z kartonů a tak. Třeba 

Výzkumník: Teď já nerozumim 

Respondent 17: Vyrábím domy a tak 

Výzkumník: Aha. No tak to já se docela ráda potom podívám. Tak. Dobrá. Takže to 

byste chtěl mít za rok. Co ještě. Jak by to mělo s váma být za rok 

Respondent 17: Hlavně abych už byl normální. Aby se choval fakt už normálně 

Výzkumník: Máte pocit že to není normální teď 

Respondent 17: No jak kdy zase. Třeba se hádám 

Výzkumník: Občas se lidi hádají běžně. A takhle je něco co vám přijde že vás tak 

jako mrzí nejvíc 

Respondent 17: No asi no 

Výzkumník: Asi ne. Dobrá. Tak co byste ještě chtěl mít za rok. Jak byste si sám sebe 

představoval. Tak spoustu věcí už jste říkal. Tak co ještě by mělo být za rok 

Respondent 17: Abych byl tady 

Výzkumník: Napište tam prosím letopočet dvatisíce čtrnáct. Dvatisíce čtrnáct. Tak 

abyste byl tady 

Respondent 17: Jenže já odejdu po prázdninách 

Výzkumník: No. Proč proč by proč by nebo já teď nerozumim říkáte že jste v učení 

Respondent 17: Jsem dělal bordel jsem dělal totiž velkej bordel. Tak mě možná 

vyhodí 
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Výzkumník: Aha. A to víte že jste udělal něco co jste neměl. Hm. Jo. No a teďka 

teďka ale to nebudete doučenej přece. To je přece škoda ne. Vy jste říkal že 

rozdílovky budou za první za druhej ročník 

Respondent 17: No. Ne. Za první 

Výzkumník: Jenom za první. Takže teď by teď byste jakoby byl ve druháku 

Respondent 17: Ne. V prváku 

Výzkumník: Aha 

Respondent 17: V pololetí. V prvním pololetí 

Výzkumník: To znamená že byste že byste ještě tak zvaně musel sekat latinu dva 

roky 

Respondent 17: No já vím 

Výzkumník: No a to je docela dost těžký  

Respondent 17: Ale hlavně jestli odejdu tak půjdu do Humpolce do Astry. A tam asi 

budu dojíždět nebo já nevim ještě do Černovic 

Výzkumník: A Astra je co 

Respondent 17: To je dům na půl cesty 

Výzkumník: V Astře jo. V Humpolci 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Kolik je tam lidí 

Respondent 17: To nevim. To mi ještě neřekli 

Výzkumník: A tam byste se tam byste se jakoby doučil 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Jo 

Respondent 17: A pak už bych odsaď šel asi do těch Budějic 

Výzkumník: Nebo byste še do těch Budějovic. Heleďte a teďka teďka krom toho že 

teda jste měl nějaký peníze z tý praxe. To určitě člověk potěší. Tak kolik peněz máte 

vlastně k dispozici každý měsíc 

Respondent 17: Tři stovky   

Výzkumník: To je kapesný  

Respondent 17: Hm 

Výzkumník: Ale já jsem slyšela že vy máte důchod 

Respondent 17: No sirotčí a invalidní 

Výzkumník: A to je dohromady kolik 
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Respondent 17: To nevim. Polovinu sirotčího jako polovinu sirotčího jakoby na 

invalidní důchod budu dostávat. Já si polovinu … Tak kolik mám sirotčího tak asi 

polovinu budu dostávat. Takže mám padesát procent. Nebo já nevim jak to chodí. No 

a sirotčí mám asi tak dvaapůl tisíce měsíčně 

Výzkumník: Jo jo jo. No jo takže 

Respondent 17: Jinak už mám třicet osm tisíc ušetřeno 

Výzkumník: Prosim vás. To jste stihl ušetřit. A z čeho pak. Jste nepracoval zatím 

Respondent 17: Mamka. Ne moje mamka jak  umřela tak dostávám za ní peníze 

Výzkumník: Jo takhle. Aha. Tak z toho máte teda ušetřeno ty peníze 

Respondent 17: No 

Výzkumník: Jo jo jo. No a kde byste chtěl být za za pět let. Zkusme za pět let. Jak by 

to mělo s váma vypadat. To by bylo dvatisíce devatenáct. No a teďka jak by to jak 

byste se viděl za pět let 

Respondent 17: No asi ne. Já bych chtěl spíš podnikat sám 

Výzkumník: Co byste chtěl dělat 

Respondent 17: Čalouníka 

Výzkumník: Ale to by bylo strašně dobře abyste se vyučil 

Respondent 17: Já vim 

Výzkumník: No právě 

Respondent 17: Proto právě si chci dodělat hlavně tu školu 

Výzkumník: No samozřejmě. Samozřejmě. Protože to je důležitý 

Respondent 17: Já jsem říkal tetě že si chci dodělat tu školu 

Výzkumník: No no no. To je strašně důležitý 

Respondent 17: No. Jinak si neseženu práci 

Výzkumník: No samozřejmě. A hlavně každý člověk potřebuje něco co mu zajistí 

zdroj nějaký obživy nebo něco podobnýho. To asi ano. Jaký vybavení člověk 

potřebuje k tomu aby mohl být sám čalouník a měl měl svoji provozovnu. Co k tomu 

člověk potřebuje 

Respondent 17: Nějaký prostory prostory 

Výzkumník: Prostory no 

Respondent 17: Pak ještě tam šicí stroj průmyslový. Kompresor. Sponkovačku. 

Látky nějaký navíc. A hřebíky. A nějaký stoly 

Výzkumník: Heleďte kde se to. Nějaký stoly pracovní 

Respondent 17: Velký 

Výzkumník: Velký. Aha 
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Respondent 17: A látky jako. A stojany ještě na látku 

Výzkumník: Jo jo. A heleďte a kde se to shání tyhle věci 

Respondent 17: To ještě v nějakých obchodech velkých 

Výzkumník: Aha. To by bylo dobrý vědět 

Respondent 17: No 

Výzkumník: A co ještě byste chtěl za pět let 

Respondent 17: Abych měl rodinu už 

Výzkumník: Svoji vlastní nějakou. Kde byste bydlel 

Respondent 17: Asi někde v těch Budějicích 

Výzkumník: Někde v těch Budějovicích. Tam se vám líbí. Dobrá. Tak tak. Děkuju 

pěkně 
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Respondent 18 

 

Výzkumník: Lepší to vypnout 

Respondent 18: To je přeci celý jedno. Mě každej otravuje  

Výzkumník: Takže to zkusíme ještě jednou. Jo 

Respondent 18: Šárka 

Výzkumník: Slečna Sandra. Je jí dvacet let 

Respondent 18: Jo 

Výzkumník: A začneme spolu vyprávět příběh. Tak. Vymyslíme jméno pro slečnu 

Respondent 18: Šárka 

Výzkumník: Šárka. A slečně Šárka bydlela s rodiči v domku u lesa. A jak to bylo dál 

Respondent 18: Šla na procházka. Ne. Nejprve se zeptala rodičů jestli může ven. Tak 

šla k tatínkovi. Že může. Tak šla se projít okolo lesa. Okolo prostě do lesa. Šla na 

houby. Na borůvky. Na maliny. Na všechno. A já nevim 

Výzkumník: A jak to bylo dál 

Respondent 18: Tak nakonec potkala mě. Ne. Mě ne. Nechci to bejt já 

Výzkumník: Koho tak mohla potkat 

Respondent 18: Mojí ségru. Můžu tam dát ségru. Mojí ségru Sabču. A ptá se jí jestli 

nechce jít ještě pro bráchu. To je Adriel. Tak jsme. Šárka Sába a Šárka a Sába šli pro 

Andyho který bydlel. Ježiš já nevim kde bydlel. Někde pod stanem na louce. Ježiš 

ten by mě zabil  za tohle. Tak pro něj šla Šárka se Sábou jestli nechce jít ven s nima. 

Tak brácha řek že půjde. A že museji ještě dojít pro mě. Tak Šárka Sába Andy šli pro 

mě jestli nechci jít s nima ven. Tak jsem jim řekla že půjdu. A že nevíme kam 

půjdeme. Že prostě že se půjdeme někam vykoupat. Tak Sába se Šárkou si šly pro 

plavky se mnou a brácha taky. Ježiš já už nevim 

Výzkumník: A jak to dopadlo 

Respondent 18: Dopadlo to dobře. Já to zkrátím. Můžu to zkrátit trošku. Tak šli 

k rybníku. Tam se vykoupali opálili. A koupili si zmrzlinu. Tak se opalovali. Leželi 

na sluníčku. Potom si šli pro zmrzku. Aby nebylo takový teplo. A pak se zase všichni 

všichni jsme se vrátili společně domů. Jsem to zkrátila musí to být dlouhý. Musí to 

nebo nemusí 

Výzkumník: To záleží na vás. Je to váš příběh 

Respondent 18: Zkrátila jsem to 

Výzkumník: Dobrá. Tak fajn. Děkuji pěkně. Tak teď tady máme další věc 

Respondent 18: Panďuláčky  

Výzkumník: Tak se podíváme na ty papuláčky 

Respondent 18: Jé. Ty jsou boží. No tak paďuláčků 
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Výzkumník: Tak. Podívejte 

Respondent 18: Já nevim co všichni znamenaji 

Výzkumník: Tak teď podívejte se na ty figurky a na ten strom. Která z těch figurek 

by se vám líbila abyste byla vy. Která by tak se vám tak nejvíce podobala 

Respondent 18: Asi tajdhle 

Výzkumník: Tadyhle ta. Proč je tadyhle ta figurka dole pod stromem 

Respondent 18: Není pod stromem. Sedět. Ležet. To by byla asi takhle nebo takhle 

Výzkumník: Tahle ta by ležela pod stromem 

Respondent 18: Ale všichni ostatní jsou ale pryč 

Výzkumník: Ježiš já nevim. Tak já 

Respondent 18: Já nevim. Co myslíte. Co je dobrý na tom když když člověk stojí 

nebo leží pod stromem 

Výzkumník: Já nevim. Cože. Tak asi má radost ze života nebo tak něco 

Respondent 18:  No tak stoprocentně 

Výzkumník: Mají radost ze života 

Respondent 18: Mají rádi. Tak já si semhle napíšu tohle to bude teda Sandra první 

volba. A Sandra co dělá 

Výzkumník: Má radost ze života 

Respondent 18: Má radost ze života. Jak se to pozná 

Výzkumník: Že směje se jakoby 

Respondent 18: Směje se pořád něčemu. Výborně 

Výzkumník: A že se a že sem ráda že vidim že mám bráchu zpátky 

Respondent 18: Že bratříček přijel 

Výzkumník: Jo 

Respondent 18: A že mi sem napsala mamka s taťkou a s babičkou 

Výzkumník: To je novina 

Respondent 18: No 

Výzkumník: To je novina 

Respondent 18: Že se mi prostě ozvali 

Výzkumník: A jak to s nimi bude dál na prázdniny třeba 

Respondent 18: Tam pojedu za babičkou. Jedu 

Výzkumník: Za babičkou jedete 

Respondent 18: Jo. Do Budějic až autem 
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Výzkumník: Ó nebojte. To já myslím že se zvládne. Tak a teďka která figurka 

tadyhle z těch všech které tady jsou u toho stromu by se vám líbila 

Respondent 18: Líbila 

Výzkumník: Se kterou byste tak kamarádila. Dobře byste s ní vycházela třeba 

Respondent 18: No 

Výzkumník: Se kterou by se tak dalo 

Respondent 18: Ani s jednou 

Výzkumník: Já nevim 

Respondent 18: Ani s jednou paňáčkem 

Výzkumník: Ani s jedním 

Respondent 18: Cože 

Výzkumník: Ani s jedním 

Respondent 18: Ne 

Výzkumník: Ne. Který z těch která z těch figurek asi by vás tadyhle na tomhle 

dráždila 

Respondent 18: Támhle ta 

Výzkumník: Pročpak 

Respondent 18: Protože padá ze stromu chudák 

Výzkumník: To by bylo na to že se člověk zlobí nebo jak by to bylo 

Respondent 18: Že se zlobí na mě třeba brácha. Že jsem mu něco vzala 

Výzkumník: A kvůli tomu spadnul ze stromu 

Respondent 18: Jo. Chudák 

Výzkumník: A tadyhle 

Respondent 18: Že mu jó vlastně. No jo vlastně tenhle ten panďuláček pomáhá. Aby 

nespadl. Tak to se. To je moje ségra s bráchou. Že se 

Výzkumník: Ale podívejte 

Respondent 18: Ale brácha padá zase. A ségra se snaží pomoc nějak. Aby z toho 

stromu nespadl. Aby si něco neudělal neublížil 

Výzkumník: No právě. No právě. A podívejte se na to. Jak chudák. Co tak bude 

následovat 

Respondent 18: Zachrání ho ségra. Si myslim. Že ho ségra veme. Ségra ho zachrání 

Výzkumník: A na kterou figuru byste se zlobila. Na tu 

Respondent 18: Jo 

Výzkumník: Proč pak 
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Respondent 18: Prostě je protivná 

Výzkumník: Tahle ta figurka je protivná. Tak jí označíme takhle jako c. A jak se to 

pozná. Co dělá. Podívejte 

Respondent 18: Je nafouklá. A má vztek na mě že jsem někomu něco řekla a nesměla 

jsem to říct 

Výzkumník: A je tady ještě někdo kdo třeba by byl přítel nebo naopak 

Respondent 18: No tady ti dva. Já a kamarádka z intru. Šárka. Takhle se si spolu 

dobře vycházíme a rozumíme si spolu strašně. Jsme bych řekla jako ségry svoje 

vlastní. Že ona mi koupí něco. Já jí koupím. Se máme jako rádi prostě my dvě 

Výzkumník: No to je paráda. Perfektní. A ještě někdo. Co třeba tahle figura. Co si 

myslíte že oni dělají 

Respondent 18: Se spolu nekamaráději asi. Asi ta druhá se téhle pani něco …..pani 

vláčkoví 

Výzkumník: A proč je to takhle. Co myslíte 

Respondent 18: Ten je naštvanej na tadyhle toho asi. Že mu něco že prostě to nesmět 

říct to co si myslel o něm…tak hezký 

Výzkumník: No fajn. Tak dobrá. Tak já si sem jenom napíšu slečna Sandra 

Respondent 18: Já už čekáme že všichni Sabrina 

Výzkumník: Ne 

Respondent 18: Jé. To je hezký jméno Sandra. Další panďáláčky. No 

Výzkumník: Tak tohle to uklidíme. Tak. Teď se spolu podíváme na jinou věc. Tak 

Respondent 18: Dnes 

Výzkumník: Podívejte. Představte si že tadyhle někde je datum kdy jste se narodila. 

Napište mi sem to datum 

Respondent 18: Mého narození 

Výzkumník: Tadyhle na začátek. Ano 

Respondent 18: A celý anebo jenom půlku takhle 

Výzkumník: Celé. Celé 

Respondent 18: Si to pamatuji z hlavy   

Výzkumník: Tadyhle je dnešní den 

Respondent 18: Jo 

Výzkumník: A takováhle doba uplynula od vašeho narození až do dneška 

Respondent 18: Ty jo 

Výzkumník: Hodně dlouhá co 

Respondent 18: Jo 
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Výzkumník: Tak. A teďka já bych byla ráda kdybyste tadyhle v tom čase kterej je 

tady udělanej takhle jako ta přímka zaznamenala nějaký události který pro vás byly 

důležitý 

Respondent 18: Být s mamkou. Ale ne třeba udělat 

Výzkumník: Dobře. Tak udělejte nějakou nějaký znaménko na té čáře 

Respondent 18: Puntík 

Výzkumník: Tak dobře. A tadyhle se stalo co 

Respondent 18: Že byla jsem s mamkou a taťkou 

Výzkumník: Byla jste doma 

Respondent 18: Byla jsem doma 

Výzkumník: A vzpomenete si na něco z té doby. Co by znamenalo pro vás 

Respondent 18: Byla jsem byla jsem šťastná. Byla jsem s nima ráda. Že jsem prostě 

mohla být s rodiči se sourozencema se mi narodili. Byla jsem za ně ráda. Že někoho 

mám. Já bych se nedokázala cestou…vyměnit nějaký… 

Výzkumník: A vzpomenete na nějakou událost třeba v té době 

Respondent 18: Byla jsem ráda že se mi narodil bratříček sestřička. Hned bráška. 

Jako bráška jako taky. Ale já jsem ráda že se mi narodila sestřička. A hned další 

bráška 

Výzkumník: A na nějakou událost když jste byla v té době co jste byla doma třeba 

Respondent 18: S babičkou jsem furt byla. Do tý doby než umřela. Já jsem s ní byla 

furt 

Výzkumník: A to je jiná babička než teď jste hovořila že k ní pojedete 

Respondent 18: Jo. To je jiná. Ta umřela už když i prej bylo prej tři roky tak zemřela 

ve třech letech už 

Výzkumník: Tak tadyhle uděláme takhle větší znamínko. A napište k tomu byla jsem 

doma 

Respondent 18: Taky. Já jsem tam měla puntík 

Výzkumník: To nevadí. Tak a co dalšího se událo od té doby až dodnes. Tak 

Respondent 18: Ve škole jsem. Teda. Chodila jsem do školky. Ale teď nevim jestli 

tady. Doma jsem chodila ještě do školky. Byla jsem taky za to ráda. Ale neměla jsem 

ráda 

Výzkumník: Tak zkuste napsat školka 

Respondent 18: Já nevim. Já to přibližně typuju 

Výzkumník: Školka. Fajn. Tak jste chodila do školky. Bylo to. Jaké to tam bylo. Co 

to znamenalo pro vás 
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Respondent 18: Měla jsem strach do tý školky. Já jsem se bála. S holkama jsme se 

jsme se měli rádi a že s panenkami jsme si hráli 

Výzkumník: A co bylo potom 

Respondent 18: Potom. S pani učitelku jsem měla ráda. Jsem vždycky byla ráda když 

pro mě chodila babička. Furt jsem byla ráda když vždycky pro mě chodila. Protože 

mi vždycky koupila po cestě něco sladkýho. Vdolek jeden 

Výzkumník: Jo takhle 

Respondent 18: Mě rozmazlovala babička hrozně. A věděla že mě bude mít radši 

Výzkumník: A vzpomenete ještě na další události které byly až do dneška 

Respondent 18: Do dneška. Takže. Že tu mám kamarády a že tety který mi pomáhaj. 

A jsem ráda za ně za všechny 

Výzkumník: Počkejte počkejte. To je moc rychle 

Respondent 18: Vždycky. No 

Výzkumník: Takže tady jste asi přijela někdy sem 

Respondent 18: Jo. Devátýho první dvatisíce tři 

Výzkumník: To víte úplně přesně 

Respondent 18: Jo. Protože já to mám v papírech 

Výzkumník: Aha 

Respondent 18: Cestou na večeři 

Výzkumník: Takže si sem napište příjezd do Senožat. Příjezd 

Respondent 18: Do. Ježiši. Já napíšu dětský domov 

Výzkumník: Dobře. Dobře. Fajn. Tak a podívejte se. Tady je strašně dlouhá doba až 

k dnešku tady 

Respondent 18: Takže jsem si to kamarády našla a tety 

Výzkumník: Tak si to tam napište 

Respondent 18: Kamarádi a tety mám napsat 

Výzkumník: Hm. Jak budete chtít. Napište to co pokládáte za důležité. Tak 

Respondent 18: Takže další 

Výzkumník: A co bylo dál 

Respondent 18: Takže jsem. Chodila jsem na základku. Taky jsem si našla na 

základce tady kamarády 

Výzkumník: Napište základka škola třeba 

Respondent 18: ZŠ 

Výzkumník: Hm. No výborně. Tak. A co to pro vás znamenalo chodit tady do školy 



473 

Respondent 18: Tak jsem se bála trošku sem nastoupit do základky 

Výzkumník: Copak bylo tím důvodem těch obav 

Respondent 18: Protože protože si nenajdu kamarády a že na mě budou všichni 

prostě hnusný a tak. Že se prostě s nikým nebudu vycházet 

Výzkumník: Bála jste se z tohohle důvodu 

Respondent 18: Jo 

Výzkumník: A jak to dopadlo 

Respondent 18: Dopadlo to pak dobře. Už jsem už jsem se bavila s každým. To se 

spíš začli se mnou bavit. My jsme se domluvili s panimi učitelkami. Ukázala mi ve 

škole kde co je. A byla jsem ráda že jsem sem tam byla na základce 

Výzkumník: No a ještě pořád je tady dlouhý kus až do dnešního dne 

Respondent 18: Tak po základce jsem nastoupila na střední školu do. Střední škola. 

A tam jsem si taky našla ty kamarády. Tak jsem spokojená ve škole teď. Nestěžuju si 

Výzkumník: Vy jste říkala Sandro 

Respondent 18: Ano 

Výzkumník: Že chcete že je něco jinak. Rozuměla jsem dobře 

Respondent 18: Už ne 

Výzkumník: Se školou 

Respondent 18: Jo 

Výzkumník: Jak to je 

Respondent 18: V prváku jsem byla kuchařka. To jsem tam rok vydržela. Pak jsem 

přešla do druháku na prodavačku. A zase mě pani ředitelka ve škole dala na 

kuchařku že jsem prej šikovná 

Výzkumník: No asi ano když to pani ředitelka říkala 

Respondent 18: Tak jsem 

Výzkumník: A co bude lepší pro vás. V čem se cítíte lépe 

Respondent 18: Kuchařka. Chci se naučit vařit. Přítelovi. Až budu mít děti tak chci 

aby vařit. Aby neřekli že mají zlou maminku 

Výzkumník: Jo takhle. Tak dobře. Tak tadyhle je to učiliště. Ale tady je dnešní den 

Respondent 18: Tak 

Výzkumník: Stalo se ještě něco důležitého 

Respondent 18: A tam jsem. Ježiš já nevim. Tady jsem ráda že mě bráchu se ségrou. 

No ségra už tady není. Ale jsem ráda že tady mám bráchu už. Že se mě dokázal 

zastat včera co mi udělali Matěj 

Výzkumník: A je to důležité pro vás že se zastal 
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Respondent 18: Jo. Cože 

Výzkumník: Že se zastal je důležité 

Respondent 18: Jo. Pro mě jo. A co mám na to brácha 

Výzkumník: Napište to co uznáte za vhodné 

Respondent 18: Ježiš já nevim jak to napsat 

Výzkumník: Jak chcete 

Respondent 18: Pomoc od bráchy 

Výzkumník: Hm. Třeba 

Respondent 18: Ježiši 

Výzkumník: Dobrá. Tak fajn. No vidíte to. Tak. Teď tu máme ale druhou 

Respondent 18: Jé 

Výzkumník: Podívejte. Ta bude trošku jiná. Ta bude trošičku jiná. Jenom jí musím 

odtaď vytáhnout 

Respondent 18: Aby to ještě. No do dneska 

Výzkumník: Tak a podívejte. Tak tady máme dnes. Tady napište dnešní datum 

Respondent 18: Dneska je osmího čtvrtý  

Výzkumník: Ano 

Respondent 18: Dvatisíce třináct  

Výzkumník: Tak. Výborně. Tak a představte si že tolikhle času uběhne  přes celej 

život člověku 

Respondent 18: Ježisi to přece 

Výzkumník: Tak a teďka zkuste. Zkuste nejdřív na téhle té čáře zaznamenat co 

myslíte jak to bude v tom vašem životě dál 

Respondent 18: Můžu 

Výzkumník: Udělejte si to jak potřebujete. Jak to v tom vašem životě bude dál 

Respondent 18: Můžu takhle. Najít si práci hlavně. Abych něco měla 

Výzkumník: Hm 

Respondent 18: Abych už abych měla na nájem. Na elektriku. Aby se mi našla 

dobrý. Abych měla barák. Když říkáte pod mostem jak to teta vždycky říká vtipkuje. 

Potom. No. Založit si rodinu. Nevim 

Výzkumník: Dobrá tak. Zkuste zkuste nejdřív říct něco k tomu najít si práci. Jak 

myslíte že to je 

Respondent 18: Já bych. Víte co je nejlepší restaurace mýt svojí 

Výzkumník: Co myslíte že je k tomu potřeba 
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Respondent 18: No nejdřív peníze abych měla. Potom abych mohla a abych si za to 

mohla nechat postavit svoji vlastní kavárničku nebo něco 

Výzkumník: A jak je to asi drahý 

Respondent 18: Cože 

Výzkumník: Jak je to drahé 

Respondent 18: Hodně 

Výzkumník: Já nevím. Já se ptám 

Respondent 18: Hodně drahý to bude pro mě asi. Na to jste se ptala proč udělat 

restauraci udělat svoji vlastní 

Výzkumník: Dobře. A teď si představte že vlastně tadyhle to takhle by bylo kdyby se 

kdyby lidé nic neprožívali. Jo. Tak by to bylo takhle rovně. Tak a teď ty věci které 

očekávají by mohli být takhle nějak znázorněny trošku jinde. A ty věci které je trápí 

by mohly být taky znázorněny jinde. Takhle kdyby se nic neudálo tak by to bylo 

takhle rovně 

Respondent 18: Já nevim 

Výzkumník: Zkuste vzít tužku a zkuste udělat jak by to bylo najít si práci 

Respondent 18: Tak asi semka 

Výzkumník: No já nevim. Tak zkuste 

Respondent 18: Semka 

Výzkumník: Dobře. Tak. A vy říkáte že byste ráda měla tu restauraci. Proto taky 

říkáte že byste se ráda vyučila tou kuchařkou 

Respondent 18: Jo 

Výzkumník: A tady říkáte založit si rodinu. Co by to znamenalo 

Respondent 18: Najít si přítele dobrýho. Aby aby chodil do práce. Aby vydělávat. 

Aby mi prostě pomáhal s dětma. Abych to nedělala jenom já. Ale von by mi moch 

pomoc 

Výzkumník: Sandro kolik si myslíte že by měl takovej správnej mužskej vydělávat 

Respondent 18: Hodně 

Výzkumník: Já nevim kolik to je 

Respondent 18: Tak deset 

Výzkumník: Čeho 

Respondent 18: Tisíc 

Výzkumník: Deset tisíc. Aha 

Respondent 18: … 

Výzkumník: Dobře. Tak deset tisíc asi tak. A kolik byste chtěla mít dětí 
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Respondent 18: Dvě. Holku a kluka. Holčičky nebo kloučky dva. Jména už mám 

vymyšlený pro ně 

Výzkumník: Jak by se jmenovali 

Respondent 18: Klouček by se jmenoval Páťa malej. A holčička kdyby to byla Sofie. 

A kdyby to byly holčičky tak bych chtěla Kristýnu a Simonku. A kdyby to byli kluci 

tak bych chtěla Páťu a Míšu 

Výzkumník: Tak už máte takhle rozmyšleno 

Respondent 18: No. Stejnak to změnim ještě 

Výzkumník: Tak teď teď se vám líbí tato jména. A jak by to bylo důležitý pro vás 

Respondent 18: Hodně. Stejně jako najít tu práci. Stejně 

Výzkumník: Dobrá. Dobrá. A co by bylo v životě dál. Podívejte takhle dlouhý čas 

máme v životě. Co myslíte 

Respondent 18: Ještě bráchu bych chtěla. Ségru a bráchu abychom byli spolu někde. 

Abychom se potkávali. Já bych chtěla poznat třeba jeho přítelkyni a jejich děti. Ségry 

zase přítele taky. Já bych chtěla poznat jejich to příbuzenstvo slavný. Mám to napsat 

Výzkumník: Jak budete chtít 

Respondent 18: Ježiš já nevim. Poznat bráchy a ségry rodinu 

Výzkumník: Dobře. Tak třeba tak 

Respondent 18: Chudák ségra ta nebude určitě to. Tak 

Výzkumník: Tak  

Respondent 18: A to je hodně důležité tak jako. Já tam taky dám čáru doma semka. 

Stejně 

Výzkumník: No teď se musíte nějak dostat takhle nahoru. Nějak tadyhle jsme začali 

dneškem 

Respondent 18: No 

Výzkumník: A jak to uděláme až sem. Jak se dostaneme semhle nahoru 

Respondent 18: Teď to nechápu 

Výzkumník: Tak tadyhle jsme 

Respondent 18: No 

Výzkumník: A tadyhle potřebujeme být. Tak to musíme nějak pospojit. Tak to 

udělejte. Tak. No vida. Jste šikovná. No úžasný. Co bude dál v životě 

Respondent 18: Ježkovi. Chtěla bych hlavně mít řidičák. Jezdit do práce třeba autem 

Výzkumník: Napište si to tam 

Respondent 18: To je dobrý. Mít řidičský průkaz. ŘP. Můžu ve zkratce 

Výzkumník: Hm. Dobře. A co to bude znamenat. Co to bude chtít tohle 
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Respondent 18: No prostě zaplatit si to. Hlavně abych měla z čeho a naučit se. 

Značky ty umím některý. Značky prostě abych se naučila a aby se je mi mohla 

správně zařadit abych uměla. Se vždycky bojím když to vidím 

Výzkumník: Čeho se bojíte 

Respondent 18: Hlavně jízd se bojím 

Výzkumník: Že byste to nezvládla 

Respondent 18: Jo. Že to zkopu jako botu 

Výzkumník: No tak trošičku času 

Respondent 18: Vy máte řidičák 

Výzkumník: A trošičku cviku to chce. Tak. Dobře. A co byste ještě chtěla. Co čekáte 

že bude v životě dál 

Respondent 18: Ježiši. Barák svůj 

Výzkumník: Svůj dům 

Respondent 18: Svůj dům. No to je zase to je zase podobný 

Výzkumník: Já nevim jestli to jestli chcete dům nebo nechcete. To musíte sama 

Respondent 18: Vlastní mít svůj vlastní barák bych chtěla 

Výzkumník: Ale to dá hodně práce 

Respondent 18: No. Hlavně bych musela mít hodně peněz na to abych ho měla za 

postavit. Ježiš to je práce. Hlavně začít stavět. A už mám plán a já už vim jaký to 

budu mít v baráku. V budoucnosti si to tak představuju 

Výzkumník: Jak si to představujete 

Respondent 18: Kuchyň bych si představovala do elka. Obejvák bych chtěla tak jak 

je tady tak. Takhle přibližně. Pokoje tak děckám holčičce kdyby to byly holčičky tak 

pokoj bych jim udělala na růžovo kdyby to byly holčičky. Koupelnu bych chtěla 

modrou. Obývák zelenej 

Výzkumník: Představujete si barvy 

Respondent 18: Jo. A ložnici tak … barvu asi. Ježiš já nevim. Tak takhle si to 

představuju jakože 

Výzkumník: Jo jo jo. A kde byste ráda bydlela. V kterém místě 

Respondent 18: Na vesnici. Ve městě bych nechtěla bydlet protože vím jaký to tam 

je. Tam hrozně ty výpary a takhle. Tam bych nechtěla 

Výzkumník: Ale zase je tam práce 

Respondent 18: No to je. Ale na vesnici. No tak asi v tom městě bych to zkusila  

Výzkumník: Dobrá. Co dál myslíte  

Respondent 18: Já  nevim 
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Výzkumník: Že by mělo být v životě 

Respondent 18: Vydělávat si peníze. Ne to ne. To budeme vydělávat. Já už nevim. 

Tak už to. Tak já nechám tady. To já už nějak nevim 

Výzkumník: Dobrá. Dobrá. Tak ale co z tohohle toho je nejdůležitější asi myslíte 

protože vy tady máte spoustu věcí 

Respondent 18: Hlavně tu práci 

Výzkumník: Práci 

Respondent 18: Hlavně tu … práce a asi už nic 

Výzkumník: Dobře tak tam můžete udělat třeba menší důležitost než je tady. To tam 

klidně může být 

Respondent 18: To nechám takhle 

Výzkumník: Takhle necháte 

Respondent 18: Jo. Asi ta práce je pro mě důležitá. Najít si hlavně. A pak abych 

abych měla nějaký peníze abych mohla platit. Pak si udělat založit rodinu děti. Pak 

asi ten barák bych chtěl mít hlavně. Pak asi řidičák a pak poznat bráchu se ségrou 

bráchy a ségry tu rodinu jejich. Až potom 

Výzkumník: To bude důležitý 

Respondent 18: Až potom 

Výzkumník: Tak jo. Tak jsme s tím hotovi 
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Příloha 6: Verbatimy skupinových rozhovorů 

 
Skupinový rozhovor 1 

 

Výzkumník 1: Marie Farková. Bude mi skoro šedesát. To je pan 

Respondent 3: Jsem Jirka a je mi sedumnáct let 

Respondent 1: Já jsem Katka a je mi osumnáct let 

Respondent 2: Já jsem Lucka a je mi sedumnáct let 

Výzkumník 2: No a já jsem Blanka Farková a je mi dvaatřicet let 

Výzkumník 1: Tak se do toho pustíme. Tak a když když teď já řeknu. Položim 

takovou otázku. Co to znamená když se řekne slovo dospělost. Co si pod tím 

představíte. Dospělost 

Respondent 1: Jako že dospíváme. Což je ten věk a že si budeme budovat svůj život. 

Takhle si to představuju 

Výzkumník 1: Co vy na to. Co vy na to. Když se řekne slovo dospělost co to může 

znamenat 

Respondent 2: No třeba že ten člověk je třeba dospělej 

Výzkumník 1: Jako že je mu několik let nebo jak 

Respondent 2: No třeba 

Výzkumník 1: Že je zletilej 

Respondent 2: A třeba že jak bych to řekla. Třeba když ten člověk je už dospělej a 

půjde a nebude moci jít kam tak se může rozhodnout sám. Anebo se může 

rozhodnout odejít 

Výzkumník 1: Jo fajn. A kdo je podle vás dospělej. Ten kdo může tyto věci 

Respondent 3: Třeba vy 

Respondent 1: Pro nás jste 

Výzkumník 1: No když by to bylo jenom o mnoha mnoha letech tak nevím to 

bychom měli v populaci asi strašně málo dospělých lidí. Kdyby to mělo být jenom 

takhle. Co myslíte kdo je ten dospělej 

Respondent 3: Takže když je mu osumnáct 

Výzkumník 1: Když je zletilej. Jo. Stane se tim dospělým. A co to pro něj znamená 

pro toho člověka 

Respondent 1: No že si může dělat co chce 

Výzkumník 1: Může si dělat co chce 

Respondent 3: A dodržovat zákony 

Výzkumník 1: Musí dodržovat zákony 
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Respondent 2: Dodržovat zákony 

Výzkumník 1: A ještě něco. A ještě něco to znamená. Co myslíte. Co vy na to. Co to 

ještě znamená 

Respondent 1: Já nevim 

Výzkumník 1: No tak já myslím že já myslím že vás se zrovna tahle věc týká. Co vy 

na to. Co to znamená 

Respondent 1: Já jsem ještě mladá 

Respondent 2:  To já taky 

Výzkumník 1: Svého času jsme byli myslím všichni v téhle pozici i já a myslím že i 

Blanka v té pozici že padlo osumnáct nebo se blížilo osumnáct a všichni jsme si to 

prošli vlastně. A teďka jak jak vy poznáte že někdo je dospělej aniž byste viděli třeba 

jak vypadá. Že tam má osumnáct let že už mu bylo osumnáct 

Respondent 1: Tak ale někdo může bejt dospělej ale chová se třeba jako malý dítě 

Výzkumník 1: Může to tak být ano. Jak se to ještě jako projeví že ten člověk je 

dospělej 

Respondent 1: Rozumem věkem 

Výzkumník 1: Věkem. A kromě toho věku když ho nevidíte ten věk nikde napsanej 

Respondent 3: Podle toho jak se chová 

Výzkumník 1:  Jak se chová. Tak a jak byste jak byste to řekli že se pozná ta 

dospělost na tom chování 

Respondent 2:  Jako že se chová slušně 

Výzkumník 1: Že je slušný. Tak. Co ještě 

Respondent 2: Že je vychovaný 

Výzkumník 1: Vychovaný. Jejkote. To je teda těžký slovo být vychovaný. Co to 

všechno znamená být vychovaný. Co myslíte. Když se řekne že je někdo dobře 

vychovaný nebo špatně vychovaný co to znamená 

Respondent 3:  To jak je vychovávaj ty rodiče 

Výzkumník 1: A jak se 

Respondent 3: Co mají dělat a co nemaj dělat 

Výzkumník 1: Jo. Rodiče jako říkají co se má a co se nemá. Jo jo jo. No ono to 

někdy není jednoduchý s tou výchovou. Já myslím že u všech lidí že všichni lidi si 

tak jako prošli obdobím že to není jednoduchý. Jo to myslím že funguje u všech. Tak 

a jak vy jste prožívali to období kdy to bylo tak jako nejhorší a ono se obecně říká že 

nejhorší je to v pubertě. Jak jste prožívali pubertu 

Respondent 1: Pubertu jo. To nechtějte vědět 

Výzkumník 1: Proč pak. Měla bych se bát 
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Respondent 1: To ne. Já jsem byla příšerná 

Výzkumník 1: Co to znamená. Být příšerná 

Respondent 1: Já jsem strašně zlobila strašně provokovala 

Výzkumník 1: No já myslím že oni provokují všichni lidé v pubertě. Je pravda že se 

možná liší tím jak to dělají ale já myslím že provokují všichni. Myslím že všichni 

Respondent 3: Každej má jinej způsob 

Výzkumník 1: No právě. No právě. A jak se to pozná na těch na těch lidech co 

provokujou nebo jak prožívají tu pubertu 

Respondent 2:  Třeba se navzájem pošťuchujou 

Výzkumník 1: Pošťuchujou se nevzájem 

Respondent 2: Nebo se navzájem perou 

Výzkumník 1: Perou se taky 

Respondent 2: Anebo se hádají 

Výzkumník 1: Hádají se 

Respondent 3: Furt si z někoho dělají srandu 

Výzkumník 1: Dělají si legraci 

Respondent 2: Třeba ho někdy šikanujou taky 

Výzkumník 1: Ale to nemusí být vůbec jenom v pubertě. To myslím že může být ve 

škole i daleko dřív 

Respondent 2: To jo 

Výzkumník 1: Asi jo. To by nemuselo být zrovna v tý pubertě. Tak a teďka zkuste 

mě říct když člověk má stát prahu teda toho čemu se říká dospělost co by tak nejvíc 

potřeboval. Co by tak člověk nejvíc potřeboval 

Respondent 2: Byt 

Výzkumník 1: Byt 

Respondent 1: Love  

Výzkumník 1: Peníze 

Respondent 1: Práci 

Výzkumník 2: To potřebujeme všichni 

Výzkumník 1: Co ještě. Co by tak člověk 

Respondent 2: Majetek. Majetek 

Výzkumník 1: Majetek nějakej. Co by to mělo být 

Respondent 2: Majetek. Třeba jako že je to soukromej majetek 

Výzkumník 1: To jo. Co by to mělo být konkrétně 
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Respondent 2: Třeba já nevim tady ten zámek 

Výzkumník 1: Potřebuju k tomu abych byla dospělá 

Výzkumník 2: Jako kde bydlet 

Výzkumník 1:  Ve smyslu jako 

Respondent 2: Ne já říkám že 

Výzkumník 1: Jako že mít to vlastnit to. Takhle dobře tomu rozumím 

Respondent 2:  No 

Výzkumník 1:  Jo. Co ještě. Co by tam člověk potřeboval proto aby byl dospělej. 

Když takhle stojí na kraji tý dospělosti 

Respondent 3: Nějakou podporu 

Výzkumník 1: Podporu 

Výzkumník 2: A od koho 

Výzkumník 1:  Od koho 

Respondent 3: Třeba od kamaráda 

Výzkumník 1: A v čem by to tak měl ten kamarád podpořit člověka. Co myslíte. 

V čem by tak měli kamarádi podpořit. Určitě kamarády potřebujeme ke svýmu 

životu. Já si nedovedu představit že bychom byli bez nich. Ale teď v čem by ten 

kamarád mohl člověka podpořit na kraji té dospělosti. Co myslíte. Napadá někoho 

jiného něco k tomu 

Respondent 3: Co třeba nějaký práce aby se tam udržel 

Výzkumník 1: Jo. Podpořit v práci aby pomoch trošku. Aby to člověk zažil. Tak. 

Dobrá. Tak teďka jak se k vám vlastně vy máte v životě etapu kdy žijete v dětském 

domově každý různou dobu z vás jak se vlastně lidé venku chovají k vám jako 

k lidem z dětského domova 

Respondent 1: Ke mně se chovají normálně. Úplně jako z rodin 

Respondent 2: Jsou třeba slušní 

Výzkumník 1:  Jsou slušní. Jak se chovají. Dávají vám to nějak najevo nebo nějakým 

způsobem se 

Respondent 2: Mají se třeba rádi navzájem. Nebo jsou přátelé 

Výzkumník 1:  Jsou přátelský. K vám. Nemáte pocit. Nebo chovají se nějak jinak 

k vám než k těm ostatním 

Respondent 1: Ne 

Výzkumník 1: Ne. To je fajn když člověk je jaksi svědkem toho že ho ti druzí lidé 

nějak nevyčleňujou. Nemaji nějakou nevnímají nějakou odlišnost. To je určitě fajn 

Výzkumník 2: A co lidi třeba tady z vesnice 

Respondent 1: Já jsem nerozuměla 
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Výzkumník 2: Z vesnice tady lidi jak na vás koukaj. Nebo jak se k vám chovaj 

Respondent 3: Jsou takový kamarádský 

Výzkumník 1: Není to problém 

Respondent 2: Někdy se s nima dá i povídat 

Výzkumník 2: Jo 

Respondent 2: Někdy jo ale někdy třeba ne 

Výzkumník 1: Když je pozdravíte tak oni reagujou tím že odpoví na ten pozdrav 

nebo. Jo 

Respondent 2: No 

Výzkumník 1: Dá se. Říkáte že se s nima někdy nechá hovořit což je fajn. Dovedete 

si představit nějaký téma který by tak člověk s nima mohl zkomunikovat 

Respondent 2: Počítač nebo 

Výzkumník 1: Počítač 

Respondent 1: Můžete se s nima bavit o všem 

Výzkumník 1: O všem se s nima dá mluvit 

Respondent 3: Třeba o fotbale 

Výzkumník 1: O fotbale 

Respondent 2: Nebo o třeba nějaký práci. Třeba se budou bavit 

Výzkumník 1: Nebo o práci se budou bavit 

Respondent 2: Nebo 

Výzkumník 1: Tak to je fajn 

Respondent 2: Nebo to nebo se budou navzájem jako telefonovat 

Výzkumník 1: Můžou se bavit po telefonu to je pravda. Co myslíte srovnáváte se vy 

sami s jinýma lidma kteří třeba žijou v rodině a chodí třeba do stejné školy anebo 

s lidma který třeba potkáváte když když máte nějaký aktivity mimo mimo domov. 

Srovnáváte vy se s nima nějak. Porovnáváte sebe a ty druhé lidi nebo zase oni 

srovnávají vás se sebou s nimi. Jak tohle je. Jak tohle funguje. Co myslíte. Člověk 

tak 

Respondent 1: Jak srovnávat jak to myslíte 

Výzkumník 1: Aha když třeba 

Výzkumník 2: Máš pocit že jste nějak jiný než ostatní 

Respondent 1: Ne 

Respondent 3: Já bych řekl že stejný 
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Výzkumník 1: Stejný. Jo. Nemáte pocit jinakosti. A oni oni vůči vám taky ne. Hm. 

Fajn. Fajn. Tak a teď se trošičku podíváme třeba na věc která jsou s prací. Přemýšleli 

jste někdy o tom kde budete pracovat 

Výzkumník 2: Čím byste chtěli bejt 

Respondent 1: Jako v jakým městě nebo čím by jako 

Výzkumník 2: Čím jako profesí 

Respondent 1: Tak já cukrářkou. Tak já se tím učím a chci se s tím i živit 

Výzkumník 1:  Je to fajn. Je to fajn. Být cukrářkou. Já nevim. Já si vzpomínám na 

sebe že jsem chodila olizovat hodně když se míchali krémy. Tak to mě strašně bavilo 

když mamka doma něco míchala tak jsme olizovala krémy. A taky jsem si 

představovala že by mě to bavilo. Ale nevim jestli bych to dělala. Protože mě to 

přijde jako hodně těžká práce 

Respondent 1: Jako je. Ale mě to baví 

Výzkumník 1: To je fajn 

Respondent 3: To je hlavní že tě to baví 

Respondent 1: A je to sladký 

Výzkumník 1: To je dobře. Dobře to chutná. A čím vy byste chtěl být 

Respondent 3: Asi zedníkem. Já se na něj taky učím 

Výzkumník 2: A co je na tom dobrýho 

Respondent 3: Asi stavět 

Výzkumník 1: To se tak říká že je dobrý to že je to baví a že je to dobrý že je to 

sladký. Co vás na tom baví 

Respondent 3:  Třeba to stavět 

Výzkumník 2:  Jako vytvářet něco novýho. Jo 

Výzkumník 1: A co vás. Co vy byste chtěla 

Respondent 2: Kadeřnicí 

Výzkumník 1:  Kadeřnicí. A co 

Respondent 1: Ty bys vyškubala všechny vlasy 

Respondent 2: To ne. Ale chtěla bych se to taky někdy naučit 

Výzkumník 1: Co vás. Je to těžký zvládnout kadeřnici 

Respondent 2:  Asi jo 

Výzkumník 1: Je to těžký 

Respondent 2: Je no 

Výzkumník 1: A co by bylo fajn na té práci 
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Respondent 2: No kdybych třeba někoho barvila vlasy nebo ostříhala ho 

Výzkumník 2: Jako ta práce s těma lidma 

Respondent 2: No 

Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 2:  Třeba kdyby mi tam přišel zákazník a on by třeba řek ona by řekla 

nebo on by řek třeba tak mě ostříhejte a já řeknu jo už jdu 

Výzkumník 1: To by bylo docela fajn. Máte představu kde byste chtěli pracovat. 

Kde. Ono povolání cukrářky se dá vykonávat na různých místech stejně jako 

povolání zedník stejně jako povolání kadeřnice. Máte nějakou představu kde by to 

bylo 

Respondent 3: Asi u nějaký firmy 

Výzkumník 1: Jo chtěl byste být členem nějaký firmy 

Respondent 1: Porno 

Výzkumník 1: A máte představu o nějaké konkrétní 

Respondent 3: Stavební firma 

Výzkumník 1: Stavební určitě nějaká. A víte o nějaký kde tak jako hodně hodně 

mladých lidí pracuje. Teď ne nemáte představu 

Výzkumník 2: Jako tady třeba někde v okolí nebo 

Výzkumník 1: Nebo někde jince 

Respondent 2: Já bych jako třeba tu kadeřnici chtěla dělat v Táboře 

Výzkumník 1: V Táboře 

Výzkumník 2:  A proč v Táboře 

Respondent 2: Tam je to takový dobrý 

Výzkumník 2:  Je to tam hezký 

Respondent 2: Hm 

Respondent 1: Už si tam byla 

Respondent 2: Hodně krát. No je to tam pěkný 

Výzkumník 1: Tábor je hezký. Kde vy byste chtěla být cukrářkou 

Respondent 1: Tam jako kde budu bydlet tak poblíž 

Výzkumník 1: Tam kde budete bydlet aby člověk nemusel dojíždět do práce. To je 

fajn. To je fajn protože když se musí jezdit tak to stojí hodně peněz a hodně času. 

Tak to určitě by bylo fajn 

Výzkumník 2: A kolik byste si tak představovali že si vyděláte 

Respondent 1: Takovou dvanáctku 
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Výzkumník 2: Čistýho 

Respondent 2:  Já mám takovej pocit že tisícovku 

Výzkumník 2:  Jako na ruku dvanáct tisíc. Rozumíte mi 

Respondent 1: Ne jako za měsíc 

Výzkumník 2: No jasně. Za měsíc 

Výzkumník 1: No to jo 

Respondent 3: Ale taky dáš něco za suroviny 

Výzkumník 1:  To ne spíše jako 

Respondent 1: Suroviny budou platit novi 

Výzkumník 2:  To je to 

Respondent 1: Ty dostaneš tu zakázku a oni ti pak budou platit za měsíc ti pak dají 

dvanáctku 

Výzkumník 2:  Jakoby vejplatu. Jo 

Respondent 1:  Jo 

Výzkumník 2:  Bavíme se o vejplatě co dostanete na ruku. Jo 

Výzkumník 1:  Jo. Dvanáctku. Jakou máte vy představu o svým o svém platě o své 

odměně 

Respondent 3: Patnáct až sedumnáct 

Výzkumník 1:  Patnáct sedumnáct 

Výzkumník 2:  Kolik si vydělají kadeřnice 

Respondent 2: Tak dvacet tisíc 

Výzkumník 1:  Dvacet 

Respondent 2: To říkám příklad 

Výzkumník 1:  Příklad. Jo.  

Respondent 2: Dvacet tisíc 

Výzkumník 1:  Nebo asi tisíc. Já jsem asi špatně asi slyšela 

Výzkumník 2:  Dvacet tisíc 

Respondent 2: No 

Výzkumník 1:  Jo. Já občas mám  pocit když jako něco slyšim tak že potom 

nedoslechnu. Já se omlouvám. Tak samozřejmě že by člověk člověk chtěl někde 

pracovat. Jak to chodí když člověk někde pracuje 

Respondent 2: Musí prostě dojít za tím pánem nebo za tou paní 

Respondent 1: Šéfem 
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Respondent 2: Nebo za tím šéfem. To je jedno a je požádat aby prostě do tý práce ho 

vzali. Jestli má udělanou školu 

Respondent 1: Musí mít pohovor 

Respondent 2: Musí mít pohovor 

Respondent 1: Musí se dobře oblíknout na ten pohovor 

Respondent 2: Jo a tak dál  

Respondent 1: Nesmí tam jí roztrhanej 

Výzkumník 1:  Špinavej 

Respondent 1: No 

Výzkumník 1:  Třeba 

Výzkumník 2:  A umíte napsat takovej životopis. Jo 

Respondent 2: Já ne. Já bych to asi nenapsala. Já bych… 

Respondent 3: Já bych to asi taky nenapsal 

Výzkumník 1:  A vy 

Respondent 1: Jako sama asi taky ne 

Výzkumník 1:  Říkáte že je to těžký 

Respondent 1: O sobě něco napsat tak to ne 

Výzkumník 2:  A kde byste hledali jako pomoc. Kdo by vám s tím jakoby 

Respondent 1: Tak já bych šla asi za kámoškou by mi pomohla 

Respondent 2: Já by sem šla taky za kámoškou nebo bych šla za mamkou. Kdybych 

tam měla domov 

Výzkumník 1:  Nebo rodiče 

Respondent 2: Anebo bych šla tady na děcák 

Respondent 3: Za kamarádem 

Výzkumník 1:  Kamarádi. Dobře 

Respondent 1: Tady že by spolupráce 

Výzkumník 1:  Máte nějaku zkušenost jak to chodí v práci když člověk přijde a 

pracuje fakt pracuje každej den. Už jste byli někde takhle vyzkoušet třeba na brigádě 

nebo. Já nevim já se ptám 

Respondent 3: Zatím ne 

Výzkumník 1:   Ne zatím ne 

Respondent 2: Já ještě taky ne 

Výzkumník 1:  Taky ne. A když když tak jako chodíte chodíte do školy a chodíte do 

učebníh oboru tak jak to vypadá s tou praxí. Jak tam to je. Máte praxi určitě a tu 
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děláte kde jakoby. To je ve škole nebo je to v jiných budovách nebo někde na stavbě. 

Jo na to se ptám 

Respondent 3: Na stavbě 

Výzkumník 1:  Na běžný stavbě 

Respondent 3: Třeba na zakázce 

Výzkumník 1:  Děláte na zakázce 

Respondent 3: Někde u zákazníka.  

Výzkumník 1:  Takže už ta zkušenost jak se to má dělat trošku tady je nějaká. A vy 

Respondent 1: Já ve škole 

Výzkumník 1:  Ve škole  

Respondent 1: Tam máme budovu. 

Výzkumník 1:  Asi nějakou kuchyň velikánskou kde se to sladký všechno dělá 

Výzkumník 2:  A tam to funguje že máte nějaký zakázky když jste na praxi 

Respondent 1: Jo 

Výzkumník 2:  Vy máte něco 

Respondent 1: Si tam přijde nějakej zákazník. Objedná si to. My jako obstaráme 

napíšeme napíšem o suroviny. Oni to nakoupí a my to upečem. 

Výzkumník 2:   Jo. A potom si ty lidi pro to přijdou. Jo 

Respondent 1: Hm 

Výzkumník 2:  To je dobrý 

Výzkumník 1:   To je fajn. Kde to takhle úžasně funguje. Musim uvažovat kdybych 

někdy takovouhle zakázku chtěla že bych 

Respondent 3: Černovice 

Výzkumník 2:  V Černovicích 

Výzkumník 1:  V Černovicích to takhle funguje 

Respondent 1: Hm 

Výzkumník 1:   Opravdu 

Respondent 1: Opravdu 

Výzkumník 1:  To jsem ani netušila. To jsem ani netušila. Tak to je fajn. To jsem 

slyšela že se v Černovicích učí na cukráře. Ale netušila jsem že to takhle funguje. 

Tak to je výborný. Tak a teď. Jaký máte plány do budoucna. Co byste rádi 

v budoucnu. Co by tak člověk chtěl do budoucna. Co čekáte že by mělo být 

v budoucnosti. Když byste se na sebe měli podívat za deset let tak co čekáte že by 

mělo být tak. Za deset let. Co by bylo 

Respondent 1: To už budu stará 
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Respondent 2: To už budu taky stará 

Výzkumník 1:  No když mělo asi osumnáct tak sem o všech lidech kterým bylo třicet 

říkala že jsou šíleně starý. Když mi bylo třicet let tak jsem o všech co je jim padesát 

říkala že jsou šíleně starý. A o kterým myslíte že říkám teď že jsou šíleně starý 

Respondent 3: Stovka 

Výzkumník 1:  Tolik ne. Něco přes sedumdesát a nahoru. Jo ale myslím si že to bude 

stejně vypadat až mi bude sedumdesát tak budu říkat zase o těch co je jim třeba 

osumdesát tak budu říkat že jsou šíleně starý. Ale to myslím že se děje v každým 

věku. Tak zkuste co byste jak byste viděli sebe. Předstate si že byste se dívali do 

zrcadla na sebe za deset let. Kde byste chtěli bejt. Jak byste jak si jak by to mělo bejt 

okolo vás. Co vy na to 

Respondent 3: Budu za hranicema 

Výzkumník 2:  Jako žít trvale. Jo 

Výzkumník 1:  Kde si tak představujete že by se vám dobře žilo 

Respondent 3: Asi v Rakousku 

Výzkumník 1:  V Rakousku. Byl jste tam někdy 

Respondent 3: No se ségrou tam jsem byl párkrát 

Výzkumník 1:  Jo aha. Tam se vám líbí. Chtěl byste bydlet v Rakousku. Žít 

v Rakousku. Pracovat v Rakousku. Jo. Co vy 

Respondent 1: Tak já asi taky v cizině. Protože já tam mám mámu. Tam bych chtěla 

pracovat jako cukrářka. Ještě jako s bráchou mladším. A nevim co bych chtěla ještě 

Výzkumník 1:  Představujete si sama sebe že byste teda za těch deset let byla ráda 

s maminkou. Nebo jak by to bylo 

Respondent 1: Jenom já máma a Tomášek a Kája 

Výzkumník 2:  A Kája 

Respondent 3: To je taky brácha 

Respondent 1: To bych byla spokojená 

Výzkumník 1:  A to jsou bratři.  

Respondent 1: Kája a Tomášek jo. Kája už odešel. A mám tu jenom Tomáška 

Výzkumník 1:   Jo vy jste byli sourozenci takže byste chtěli být potom spolu za deset 

let. Slečna Lucie jak by to viděla za deset let 

Respondent 2: Hm asi nevim 

Výzkumník 1:  Nemáte představu za deset let jak by to mělo 

Respondent 2: Za deset let. Tak asi do tý Prahy.  

Výzkumník 1:  V Praze byste ráda byla za deset let. A byla byste tam kadeřnice 

Respondent 2: Asi jo 
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Výzkumník 1:  Asi jo 

Respondent 2: Kdybych udělala jako tu školu nebo tak tak bych si určitě na to 

udělala 

Výzkumník 1:  Dobrá. Dobrá. Tak 

Respondent 2: Šla bych tam za mamkou. Ona tam bydlí mamka.  

Výzkumník 1:  Maminka bydlí v Praze. Aha. Takže vy byste měla takovou jakoby 

trošičku oporu v té matce za deset let ještě pořád s tou mamkou jo. Tak a teď s kým 

byste rádi bydleli. Tak tady už jsem slyšela že s maminkou a s bratry. Vy byste taky 

bydlela s maminkou a ještě s někým 

Respondent 2: S bráchou 

Výzkumník 1:  S bráchou za deset let 

Respondent 3: Asi s nějakou přítelkyní 

Výzkumník 1:  Nějakou přítelkyní. No to je fajn. Za deset let to už to už jako že by to 

šlo. Aha. Jak jste přemýšleli třeba o nebo když si představíte sebe za deset let kromě 

těch rodinejch příslušníků jak byste viděli že by člověk měl žít za těch deset let 

Respondent 3: Tak asi nějak spokojeně 

Výzkumník 1:   Aby byl člověk spokojenej. Co by to bylo. Někdo ke spokojenosti 

třeba potřebuje 

Respondent 3: Vydělávat si dobrý peníze 

Výzkumník 1:  Vydělávat peníze 

Respondent 2: Třeba nebrat drogy.  

Výzkumník 1:  Nebrat drogy. Nebo 

Respondent 1: Hodně peněz ale fakt hodně 

Výzkumník 1:  Hodně peněz 

Respondent 1: Miliony. Celebrita být 

Výzkumník 1:  Co to člověku přináší dobrýho když má strašně moc peněz  a je ta 

celbrita. Co myslíte 

Respondent 1:  U někoho je to dobrý a u někoho ne. Když má někdo hodně peněz tak 

už neví co s tím. Kupuje drogy aby byl šťastnej. To dělají ty celbrity 

Výzkumník 1:  A co ještě dobrýho to může přinýst člověku když má hodně peněz co 

dobrýho to 

Respondent 1: Kupovat dárky 

Výzkumník 1:  Kupovat dárky.  

Respondent 1: Třeba někam do děcáku 

Respondent 3: Nějaký peníze pro nějaký ty postižený 
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Výzkumník 2:  To myslíte že je potřebný. Jako dávat takhle peníze někam 

Respondent 3: No tak je to potřebný 

Výzkumník 2:   Jo. A budete to dělat 

Respondent 3: Jestli bych měl takový peníze tak bych daroval nějaký 

Výzkumník 2:  A čeho se bojíte na tý budoucnosti 

Respondent 1: Že skončím pod mostem 

Respondent 3: Asi tak nějak 

Výzkumník 2:  Jo 

Výzkumník 1:   A jak se to stane že skončí pod mostem 

Respondent 3: Zadluží se. Exekuce 

Výzkumník 1:  To se teď hodně o tom mluví. Že se lidi zadlužujou 

Respondent 2: Třeba bude brát drogy 

Respondent 1:  Nebudu makat nebo nebudu mít barák nic k jídlu to skončím lehce 

Respondent 2: Třeba jako bezdomovec 

Výzkumník 1:  To je těžký žití asi těch bezdomovců. Bez ničeho jen tak 

…………………………… 

Rozloučení 
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Skupinový rozhovor 2 

 

Výzkumník 1: Když se řekne dospělost co si pod tím představujete. Co byste řekli. 

Když se řekne slovo dospělost 

Respondent 6: Je to víc starostí nebo 

Výzkumník 1: Víc starostí. Jaký myslíte 

Respondent 6: Práce. Práce děti a tohle 

Výzkumník 1: Co ještě myslíte že to znamená 

Výzkumník 2: Ještě já bych podotkla. Nic není dobře a nic není špatně. Jo. Je to 

každej z nás je jinej každej z nás má na to jinej názor a nám jde o to jak to máte vy. 

Jo. Takže jako budem se ptát ale není to abysme vás zkoušeli nebo něco ale jako 

abysme zjistili co si o tom myslíte vy. Jo. Tak jo 

Výzkumník 1: Tak jo. Víc starostí dejme tomu 

Respondent 6: Víc starostí s těma dětmama a takhle jakože. Práce k tomu ještě děti a 

tak třeba takhle 

Výzkumník 1: Co ještě si o tom myslíte. Co třeba pro vás to znamená 

Respondent 5: Já děti tak brzo neplánuju že jo jelikož 

Respondent 6: To já jo 

Respondent 5: Prvně si zařídit barák potom abych měl práci slušnou potom ještě 

úřadování papírování. To je dospělost jakože prostě musím samí papíry vyřizovat 

úřady práce potom v práci výplata si zařídit abych měl správně aby mě neošidili 

potom abych prostě docházel do práce včas to je další povinost. Jelikož by mě mohli 

vyrazit 

Výzkumník 1: A co pro vás. Co to pro vás znamená  

Respondent 4: Nejspíš to samý 

Výzkumník 2: To samý 

Respondent 4:  Dejme tomu 

Výzkumník 1: Tak a teďka 

Respondent 5: A potom ještě se starat sám o sebe abych prostě neměl všude 

nepořádek. Aby si na mě lidi neukazovali to je zloděj to je prostě ten. Ale aby aby na 

mě prostě si ukazovali jako na slušnýho člověka. Aby si na mě neukazovali jako na 

hovado s prominutím. Pardon že to říkám až takhle 

Výzkumník 1:  Jo ale samozřejmě. Samozřejmě říkáme to tak jak si myslíme. Tak a 

teďka kdo je pro vás dospělý. Ten kdo má tu rodinu a chodí do tý práce nebo jak 

tohle je. Nebo kdy se člověk stane dospělým teda 

Respondent 4:  No po osumnácti 

Výzkumník 1: Tím že je zletilej 
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Respondent 4:  No 

Respondent 6: Ale ještě není dospělej 

Respondent 4:  Není dospělej 

Výzkumník 1: Já nevim. Co si vy si o tom myslíte kdy se člověk stane dospělej 

Respondent 5: Já si myslím to 

Respondent 6: Třeba nikdy 

Respondent 5: To sice taky ale až se začne hlavně sám jako sám se o sebe postarat a 

všechno přijmout a všechno si vyřídit. V tom je dospělej člověk aby si dokázal 

všechno zařídit 

Respondent 6: Ale to furt není dospělej 

Výzkumník 1: No a co teda by bylo to kdy si člověk může řict tak a teď jsem  

Respondent 6: To je těžký ale 

Výzkumník 1:  Je to těžký ano. Co myslíte 

Respondent 5: Až dokážu všechno mít posprávnu jakoby všechno seřízený jak mám 

Výzkumník 1: Až teda splním nějaký ty věci který tak jako se od toho dospělýho 

nějak čekaj 

Respondent 6: No 

Výzkumník 1: A to je co teda kromě rodiny dětí práce  mít pořádek aby si o mě 

nemysleli že jsem to hovado když to shrnu takhle 

Respondent 5: No ještě abych měl prostě všechno na úřadech vyřízený abych měl 

potom klid na měsíc zase nebo podle toho co se jak kde vyřizuje 

Výzkumník 1: No fajn 

Respondent 5: To je další věc další věc abych si dokázal rozpočítat hlavně peníze 

abych prvně nájem eletrika nájem a energie voda plyn eletrika plus ještě oblečení 

jídlo a potom poslední věc jsou koníčky jako pitomosti 

Výzkumník 1: Vy to máte tak jako porovnaný takhle bych řekla. Nájem takhle to 

máte vybudovaný 

Respondent 5: No to prvně musím aby mě nevyhodili abych platil zároveň abych se 

měl kde vykoupat abych si mohl kde uvařit a všechno 

Výzkumník 1: Co ž to určitě 

Výzkumník 2: Vy jste říkali že příští rok tady odtud odcházíte. Cítíte se už být 

dospělý 

Respondent 6: Ne 

Respondent 4: Ne 

Respondent 5: Necejtim no 
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Výzkumník 2: Ne. Vy taky odcházíte 

Respondent 5: Hm 

Výzkumník 1: Páni. Kolik času vám na to zbývá 

Respondent 4: Ještě jednou 

Respondent 6: Mě rok a něco. Rok a pět měsíců myslím 

Výzkumník 1: Dobrá. Tak to necháme potom tu část co nám zbývá do tý dospělosti 

to necháme na potom. Ale teďka než se člověk stane dospělej tak obvykle ho potom 

provází před tím provází takový docela rušný období kterýmu se říká puberta. Tak. 

Jaký to bylo. Jak jste prožívali svoji pubertu. Jaký to bylo 

Respondent 6: Ani ne dobrý a ani ne špatný no 

Výzkumník 1: Lišilo se to nějak od toho co je teď třeba 

Respondent 6: U mě ne třeba asi já si to třeba nevim 

Respondent 4:  No tak trošku zlobení 

Výzkumník 2: Teď je to jako uklidnění nebo je to zase víc zlobení. V čem je to 

Respondent 4: No já nevim bych to takový 

Výzkumník 1:  Je to těžký období 

Respondent 4:  Půl na půl. Půl na půl nějak tak 

Výzkumník 1: Půl na půl. Je to těžký období ta puberta 

Respondent 5: Já nevím. Mě to připadalo úplně stejný. Učit do školy jsem musel furt 

tak jako 

Výzkumník 1:  To je pravda to je pravda. Bylo něco jinak než teď v tý pubertě 

Respondent 6: Ani ne 

Výzkumník 1:  Je to tak nějak na stejně 

Respondent 6:  No 

Respondent 5: No nevim možná. Možná jako že jsme byli víc jakoby rozjetý 

Výzkumník 1: A to jako to jako rozjetý rozjetý v tom že že člověk že člověk tak jako 

moc nehlídal to co může co nemůže. Takhle rozjetý. Nebo jinak ještě 

Respondent 5: No jako že jsme byli prostě trochu oprsklý k tetám. Jako že jsme se 

občas nechovali jak bysme měli správně že jo. Že jsme občas měli drzou hubu 

Výzkumník 1: No tak já myslím že 

Respondent 5: No to je puberta 

Výzkumník 1: Puberta probíhá asi asi všude stejně. Jo to bez ohledu na to jestli 

člověk se takhle chová k tetám nebo jestli se chová k rodičům tak já myslím že že 

tohle to se vyskytuje takový ty to co vy říkáte oprstklý tak tak to je myslím všude. To 

je myslím všude. Tak a teďka co jste v tom v tý pubertě si myslíte nejvíc potřebovali 
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Respondent 6: Tu tetu já. Tu tetu 

Výzkumník 1: Tetu 

Respondent 6: Ta mi aspoň uměla s tím nějak pomoc nebo tak 

Výzkumník 2: S tím co se dělo 

Respondent 6: No s tím co se dělo 

Výzkumník 1: Co byste tak potřebovali nejvíc v pubertě. Každý člověk může 

potřebovat něco jinýho 

Respondent 5: Já ani už nevím 

Respondent 4:  Já asi taky tak 

Respondent 5: Ale vím že se svěřuju do teď i více s někerýma věcma kamarádům 

než třeba tady tetám s někerýma. Jakože třeba ono někdy kamarád pomůže líp 

z mých zkušeností než teta třeba. Nebo jakože prostě nevím. Jako jo neříkám že 

nedůvěřuju tetě ale někdy je to takový 

Výzkumník 1: Když teda když teda říkáte že možná někdy ty kamarády 

Respondent 6: Těm se až tak moc si myslim nedá věřit jakože 

Výzkumník 1: Záleží na tom jací jsou. Někdy ano někdy ne 

Respondent 6:  No právě. No já bych si třeba kamarádovi jako kdyby to byl fakt můj 

nejlepší kamarád kterej už od začátku říkám všechno tak jako jo ale kterýmu bych  

neříkala všechno od začátku co se s ním bavím tak bych mu takový věci neřekla 

Výzkumník 2: Chyběla by tam ta důvěra 

Respondent 6: Jo 

Respondent 5: No tak zase my máme s kámošem prostě společný že jsme si oba dva 

řekli sliby. Řekli jsme si svý věci a oba dva máme 

Respondent 6:  Sliby si říkat můžeš 

Respondent 5: Na sebe věci který bysme mohli vykecat kdyby náhodou. Kdyby 

jeden z nás rupl. Takže v tom je ta důvěra 

Výzkumník 1: Jasně dali jste si slib a  máte pocit že sliby se držej a mají se držet. Jo 

je to tak 

Respondent 5: Hm 

Respondent 4:  Já teda můžu věřit učitelce. Pokud jako když jí něco řeknu tak nic 

nevykecá a nechá si to jenom pro sebe 

Výzkumník 1: To je fajn mít takovýhohle člověka v životě. Ať je to kdokoliv. Ať je 

to kámoš nebo kdokoliv. Tak to je strašně fajn. Tak a teďka jak se k vám chovají 

druzí lidé venku třeba ve městě nebo když když někde přijdete tak jak se k vám ty 

lidi chovaj 

Respondent 6: Tak normálně  
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vNormálně 

Respondent 6: Záleží na tom jak se chováme my k nim jestli se k nim chováme hrubě 

tak oni se k nám budou chovat taky hrubě. Pokud hezky tak se k nám budou chovat 

taky buď hezky nebo si to přeberou nějak jinak a pochopěji třeba něco jinak a budou 

se k nám chovat ještě hůř než jsme třeba očekávali nebo tak něco 

Výzkumník 1: A když přijdete do města třeba do obchodu nebo kamkoliv tady po 

městě zjišťujete nějaký rozdílnosti v chování těch ostatních lidí 

Respondent 6: Já ne 

Respondent 5:  No já už jsem to zažil 

Výzkumník 1: Už jste to zažil 

Respondent 5:  Já sem no já sem byl tady prostě já jsem byl prostě taky jakoby tohle  

u Buriana na náměstí to je prostě jakoby prodejce elektroniky. A já jsem se ho zeptal 

zda má prostě tenhle ten mobil i v jiné barvě a on říká ne nemám. Nemám. A prostě 

byl na mě takovej protivnej. No takže takovej hulvát 

Výzkumník 2: A myslíte si že je to tím že jste z dětskýho domova 

Respondent 5:  To si asi nemyslím 

Výzkumník 2: Neto se takhle chová jakoby normálně 

Respondent 5:  On se chová takhle  normálně. On odsekává takhle více lidem. Jako 

když se ho zeptaji na nějakou takovou běžnou informaci slušně. V jiných 

elektronických obchodech kde sem byl tam normálně slušně. Když požádáte tak 

normálně slušně vám vysvětlí. Klidně vám i předvedou ukážou všechno 

Výzkumník 2: Jasně. A lidi který o vás vědí že teda žijete v dětským domově chovají 

se k vám jinak 

Respondent 6: Ne. Ke mě se teda nikdo jinak nechová 

Respondent 5: Ke mě ne. Ke mně ne chovaji ještě třeba líp než třeba normálně 

z rodiny 

Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 5:  Co mám jako co mám lidi 

Respondent 6: Já bych ani nechtěla třeba aby se ke mně chovali líp jakože. Když 

jsem z děcáku že mě furt jenom jakože nevim jak to mám 

Výzkumník 1:  Litovat 

Respondent 6: No jakože ty si tam a to a musíš si zažívat tohle to. To bych třeba 

nechtěla 

Výzkumník 2: To je taková ta falešná falešnej soucit 

Respondent 6: Jo no 



497 

Respondent 5:  Já neříkám že mě litujou takhle ale že normálně se se mnou baví jako 

kdybych byl z normální rodiny. Že to neřeší že to ignorujou že jsem z domova. Že 

mě prostě mají rádi jakej sem 

Výzkumník 2: A jak vy to máte ve srovnání se srovnáváte s těma ostatníma. Jakoby 

co nežijou v dětských domovech 

Respondent 4: Tak já jim třeba jako závidím. Ale i nezávidím co třeba si tam 

prožívají nebo tak něco takovýho 

Výzkumník 1: Říkáte nezávidím že někdy co si prožívají. Myslíte že že mají horší 

zážitky než vy třeba nebo lepší já nevim 

Respondent 4: Někdy lepší i ty špatný taky 

Výzkumník 1: Ty horší. Něco z toho co byste nikdy nechtěla třeba zažít a oni zažili 

Respondent 4: Tak třeba by jezdili někam na výlety třeba nebo 

Respondent 6: Ale vždyť jezdíš i tady na výlety 

Respondent 4: Nevim nevim třeba 

Respondent 6: Jezdíš k moři 

Respondent 4: Nevim třeba 

Výzkumník 1:  Je to jiný když jedou když oni jedou na výlety a vy jedete na výlety. 

Je to jiný v něčem 

Respondent 4: Není to jiný 

Respondent 6: No tak v něčem to je jiný. V tom že vlastně nejedete s tou rodinou ale 

jedete prostě tady s tetama a s děckama ostatníma než se svou mámou nebo s tátou 

Výzkumník 1: Takže to jiný je že je vás víc 

Respondent 6: No a  

Výzkumník 1: Nebo ještě ještě je to v něčem jiný 

Výzkumník 2: Považujete ty tety jako za osobu blízkou 

Respondent 6: Já tu tetu co mám tak já ji považuju jakoby za svou druhou mámu 

jakože která mě jakože vychovala 

Respondent 4: Já taky 

Respondent 6: Takže takhle jako 

Výzkumník 1: A jak vás vychovali 

Respondent 5: Já nevim já to mám tak půl na půl. Jako neříkám že jí nemám rád. 

Mám jí rád hodně. Ale taky že mám na paměti že mám tátu kterej hodně se dostal 

z hodně velkých problémů a že se dostal na dost dobrou úroveň jako v životě. Měl 

být téměř na ulici a nakonec se vyhrabal z toho ze všeho a je teď má byt má všechno. 

A za to ho uznávám. To jako nechci říct o tetě že jí nemám rád. To jí rád mám. A ona 

mi pomáhá ze vším všechno všechno mi zařídí. Když mám problém si to zařídit sám 
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tak mi pomůže a já ji za to mám rád. Ale oba dva mám rád stejně. Nechci to 

porovnávat jakoby takhle protože nechci ani jednomu křivdit 

Výzkumník 1: A ono se to taky těžko dá že jo vlastní rodiče a porovnávat tu tetu to 

se těžko srovnává tohle to 

Respondent 5:  Ten zas dokázal to a ta zase tohle 

Výzkumník 1: Jasně a to je proč si toho člověka vážit určitě jo. Určitě to stojí za to. 

Tak a teďka já jsem se chtěla zeptat ještě na další věc. Já to jenom takhle otočím. 

Přemýšleli jste někdy o tom kde byste chtěli pracovat 

Respondent 6: Tak já bych chtěla pracovat vlastně doma třeba na těch dortech jako 

na zakázku takovou. Že by si každej objednal a já bych jim to dělala nebo tak něco 

Výzkumník 2:  Takže cukrářka 

Respondent 6: No 

Výzkumník 2: Jo. A učíte se tím 

Respondent 6: Učím 

Výzkumník 2: Jo 

Respondent 6: No. Cukrovinkářka 

Výzkumník 1: Úžasný 

Výzkumník 2: Takže jakoby doma v místě 

Respondent 6: Doma 

Výzkumník 2: Bydliště kde byste jakoby 

Respondent 6: Jo kde bych bydlela tak tam bych to chtěla dělat nechtěla bych mít ani 

něco velkýho třeba cukrárnu nebo to třeba by na to neměl nikdy čas a to tak že bych 

chtěla mít jako sama doma vlastně 

Respondent 4: No já bych chtěla malinkou cukrárnu. Ta by stačila jakože. Já bych 

tam jen to 

Výzkumník 2: A kde 

Respondent 4: Jakože prodávala. V Jihlavě 

Výzkumník 2: V Jihlavě. A to je jako místo kde byste bydlela nebo kam byste 

dojížděla 

Respondent 4: No tam taky bydlím v Jihlavě. Tam bydlí. Tak bych aspoň nemusela 

chodit tak daleko 

Výzkumník 1: Nechtěla byste dojíždět 

Respondent 4: No 

Výzkumník 1: Slečna asi taky ne 

Respondent 6: No to já bych byla určitě doma u mámy bych byla teďka na čas takže 

bych jí tam pomáhala nebo bych jí tam chodila zatím do práce než bych si vydělala 
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peníze a pak bych vlastně se odstěhovala ale byla bych furt v tom stejným města tam 

kde bych si to dělala 

Výzkumník 1: Fajn a co vy. Co byste rád dělal 

Respondent 5: No já se učím na farmařinu. No ale mě nebaví jakoby živočišná se 

zvířaty jako baví mě ale lepší je přece jezdit s nějakým velkým traktorem něco za 

sebou vlíct nějakej pořádnej pluh orat. Sekat obilí s kombajnem to by měl asi bavilo. 

Vozit obilí s velkým traktorem. Jezdit prostě s velkýma mašinama a opravovat je. A 

starat se o velký mašiny velký stroje. Spíš ta rostliná výroba. Spíš ty stroje. Jakoby 

mě bavili 

Výzkumník 1:  Takže londýr máte představu o londýrovi a tomu patřičnýmu valníku 

velikýmu asi tak 

Respondent 5:  Ne londýr  ne 

Výzkumník 1:  Londýra ne 

Respondent 5: Fend. Fend německá značka 

Výzkumník 1: Jo 

Respondent 5: Ten se mě líbí nebo na to už musím mít skupinu C já nevim. 

Faktstrakecade  

Výzkumník 1:  A to není taky tak jednuduchý 

Respondent 5: Faktstrakecade no. Ten už jede sedumdesát osumdesát za hodinu no 

Výzkumník 1: No to už je pořádná mašina. Teda to už je pořádný 

Respondent 5:  Prostě by mě bavilo todle jezdit s mašinama a kombajny traktory 

Výzkumník 2: A taky jako v místě bydliště nebo někde 

Respondent 5: Nevím někde v jézeddé. Prostě kde bych si sehnal  práci. Kde by měli 

tyhle ty mašiny 

Výzkumník 2: A je jedno kde by to bylo. Hlavně aby byla práce 

Respondent 5: No 

Výzkumník 2: A kolik si myslíte že si tim vyděláte 

Respondent 4: Nejmíň pět. Nejmíň 

Výzkumník 2: A bavíme se o čem. Bavíme se o tom co byste dostali čistýho na ruku 

Respondent 4:  No 

Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 6: Tak já nevim. Tak to by záleželo  

Výzkumník 2: Nevíte 

Respondent 6: To by záleželo na těch dortech jakože jakou to má váhu 
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Výzkumník 1: To určitě ano. Je to tak. Tak a teď ta představa tak za měsíc kolik 

byste mohli dostat co myslíte 

Respondent 6: To já vůbec nevim 

Výzkumník 2: A odhad nějakej. Kolik stojí takovej dort 

Respondent 6: Tak to já nevim. Tak třeba tak třeba celej potaženej srdce dvoukilový 

potažený marcipánem stálo. Kolik mě to stálo 

Respondent 4:  Tři kila 

Respondent 6:  Tři stovky. A třípatrovej tak třeba by stál zase víc. Takže vůbec 

nemám představu. Jakože takhle. Hlavně že by nějaká ta koruna byla. Třeba. Něco 

by se za to koupilo 

Výzkumník 2: Co naše zemědělství. Kolik by si vydělalo 

Respondent 5:  No tam jako na začátek asi sedumnáct hrubýho dávaji zhruba. Podle 

toho jak kde podle podniku. Ale sedumnáct hrubýho je zhruba. No a potom jako 

čistýho asi tak deset dvanáct možná patnáct podle daní. No a potom i pětadvacet  

možná. Jako berou zemědělci. Ale zhruba čistýho bych měl tak sedumnáct osumnáct 

na měsíc. Ale tam jde taky o to jaká byla úroda kolik se vydělalo za to obilí. Tam jde 

taky o to tam jde o to taky kolik se prodalo krav kolik se vydojilo mlíka. Tam je to 

všechno taky o tomhle. Aby měli pro zaměstnance plat. Neříkám že může být 

vždycky dvacet pět tisíc někdy může být třeba deset tisíc. Když je špatnej rok na 

všechno 

Výzkumník 2: A když už jsem u tý práce jak moc byste chtěli pracovat. Jaká by byla 

ta pracovní doba vaše 

Respondent 6: Tak jako záleží na tom jak by to rychle mělo bejt nebo kdyby to třeba 

mělo bejt do týdne tak to bych musela pracovat 

Výzkumník 2: Pilně 

Respondent 6: No. Furt abych prostě to dala do toho tejdne 

Výzkumník 2: Co vy 

Respondent 4: No asi to stejný 

Výzkumník 1: Asi stejný. A jakou máte představu vy u zemědělců. Jak by to bylo 

Respondent 5: No tam asi je třináct až šestnáct hodin denně jste třeba na poli. Ale 

taky záleží na počasí. Když začne pršet nebo bouřka tak s tím kombajnem to by se 

zacpalo a nemůžete tam jet.  

Výzkumník 1: To je pravda 

Respondent 5:  Takže musíte potom zbytek na třeba udržovat stroje nebo něco 

jinýho. Ale zhruba třináct až šestnáct hodin se bývá na poli někdy. Jako v kuse 

Výzkumník 2: A jak to teda vypadá nebo jak to chodí když člověk pracuje 

Výzkumník 1:  Jak to je. Máte nějakou zkušenost pracovní. Třeba brigádu. Jak to tam 

chodilo 
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Výzkumník 2: Nebo praxi že jo. Jestli chodíte na praxi 

Respondent 6: No musíme furt jakože pracovat. Někdy pauzy a takhle 

Respondent 4: Máme jenom jendu pauzu od půl desátý do desíti 

Výzkumník 2: A takhle by to bylo i v tý práci 

Respondent 6:  Ne 

Respondent 4:  Ne. Tam bysme pracoval už jakože od rána. Dejme tomu ve dvanáct 

by byla přestávka 

Respondent 6:  Na oběd 

Respondent 4:  No na oběd 

Výzkumník 2: A do kdy 

Respondent 4: Tak do šesti 

Respondent 6: Do šesti 

Výzkumník 2: A u zemědělců je to jak 

Respondent 5:  No tam třeba už jedete v pět ráno na pole a vracíte se třeba v sedum 

večer 

Výzkumník 2: Jasně. Tak když je to těch třináct hodin tak 

Respondent 5:   V sedum v deset večer 

Výzkumník 1: Tak to tak nějak musí být 

Respondent 5:  V těch deset večer se vracíte. Protože to si pamatuju že tady jako 

jezdívali jeden s traktorem jako dělat jarní práce na pole smykování a tak dále. A jel 

tady v pět ráno když jsem šel na praxi a v deset večer jsem ho tady slyšel a viděl jak 

jede. Tak 

Výzkumník 2: A máte praxi v zemědělství 

Respondent 5: No máme 

Výzkumník 2: Taky 

Respondent 5:  Taky. Obíráme děláme brambory vlastně hnůj jako po to 

Výzkumník 1: Rozvážíte 

Respondent 5:  Rozmetáme 

Výzkumník 2: To je těžká práce 

Respondent 5:  Je to těžká práce ale není špatná. Ale zase 

Výzkumník 2: To je fyzicky náročná. Ono i ta cukrařina. Jako tahat se s těma 

dortama to je taky jako 

Respondent 6: No to teda 

Výzkumník 1:  To taky není jednoduchý. Bolí ruce z toho 
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Respondent 6:  No bolej a ještě jak u toho musíte furt stát. Nohy bolej 

Výzkumník 2: A v teple 

Respondent 6: V teple. To je ještě horší 

Výzkumník 1: Z trouby 

Respondent 5:  U farmařiny to je zase hrůza když jedete třeba ve čtyřicetistupňovým 

když jedete u farmařiny je to když jedete ve čtyřicetistupňovým padesátistupňovým 

pařáku jak je teď a sekáte obilí tak to je to je na umření. A navíc je tam sice 

klimatizace. To ano 

Výzkumník 2: Teď jsem to chtěla říct 

Respondent 5: Tam ale musíte mít vlastně o tři čtyři stupně menší teplotu jinak byste 

mohla být jinak taky nemocná. To plno farmářů teď tvrdí že na to přišlo z čeho jsou 

nemocný vždycky. Čtyři stupně takže když tam máte padesát stupňů tak čtyřicet pět 

čtyřicet šest stupňů maximálně klimatizaci 

Výzkumník 1: No naštěstí ta sklizeň toho obilí netrvá celý rok jenom několik týdnů 

Výzkumník 2: A co v zimě 

Výzkumník 1: Co v zimě 

Výzkumník 2: Zemědělství naše  

Respondent 5:  V zimě no buď se spravují stroje nebo se vyváží hnůj na pole 

z kravína  

Výzkumník 1:  Když to jde 

Respondent 5:  Když to jde když je přístup když je jakoby jak bych to řek když je 

jako led tak to je těžký 

Výzkumník 1: Samozřejmě 

Respondent 5:  To i traktor klouže. Ono se zdá že traktor vyjede všechno. Nevyjede. 

Taky zapadne ať chce jak je těžkej 

Výzkumník 1:  Samozřejmě. Tak a teď. Jak si představujete kde byste bydleli třeba. 

Jakou máte představu o bydlení 

Respondent 6: Tak já byh chtěl třeba nějakej v nějakým paneláku malým nevim 

Výzkumník 1: Dvanáctipatrovej 

Respondent 6:  Ne 

Výzkumník 1:  Ne 

Respondent 6: Radši čtyři 

Výzkumník 1:  Čtyřpatrvej 

Výzkumník 2:  Jako v bytě 

Výzkumník 1: V bytě 
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Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 4:  To já bych teda šla jakože na pronájem nebo jakože 

Výzkumník 2: Taky byt nebo 

Respondent 4:  No malinkej stačí domeček jako jedna plus dva nebo dva plus nějak 

Respondent 6: Dva plus jedna 

Respondent 4: Dva plus jedna. A pronájmem by tam 

Respondent 6:  Co když pak si uděláš rodinu 

Respondent 4:  Ježiš 

Respondent 6:  No 

Výzkumník 2: Paterčata třeba 

Respondent 5:  No tak na začátek třeba malej byteček. No. Mě by stačilo i kdybych 

byl v jedný místnosti. Třeba kuchyň abych tam spal abych nějak tak přežíval a až 

budu mít našetřený peníze tak si postavim nějakej lehčí menší baráček třeba dva plus 

jedna 

Výzkumník 2:  Dobře 

Respondent 5: Třeba viděli jste naší jídelnu tady teď 

Výzkumník 2: Viděli no 

Respondent 5: Tak asi takhle velkej. To by mi stačilo takhle velkej. Vlastně to by 

byla kuchyň koupelna a dva pokoje. Pro rodiče a pro děcka kdyby 

Výzkumník 2: A s kým byste chtěli bydlet  

Respondent 6: Tak já teďka ze začátku budu bydlet určitě s mámou. A pak až by se 

našel nějakej ten přítel tak asi buď. Asi s tím přítelem no 

Výzkumník 2: Jako s partnerem 

Respondent 6:  No 

Respondent 4: No to já bych šla nejspíš za dědou. Teďkom než bych si tak jako něco 

našla. Bych mu tam platila a tak. A pak bych byla s přítelem 

Výzkumník 1:  U dědečka 

Respondent 4: Ne až 

Výzkumník 1:  Ne sama 

Respondent 4:  No sama bych byla 

Respondent 5:  Já 

Výzkumník 2: Zatím sám 

Respondent 5:  Zatím asi sám ale vzal bych si k sobě asi taťku abychom to oba dva 

táhli když tak 
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Výzkumník 2: Proč 

Respondent 5: Ale 

Výzkumník 2: Bylo by to snazší to táhnout nebo 

Respondent 5: No to ani o to nejde ale že ho chci mít na blízku prostě 

Výzkumník 2: Jasně 

Respondent 5:  Dokud jako se nestane bohužel co se stává prostě normálně že by 

zemřel. Pardon to je těžký prostě o tomhle zase mluvit  

Výzkumník 2: Jasně 

Výzkumník 1:  Jo jasně 

Výzkumník 2: To respektujeme 

…………………. 

Rozdělení na jednotlivé rozhovory 
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Skupinový rozhovor 3 

 

Výzkumník 1: Tak dneska je dvacátého třetího června. Máme tady skupinu lidiček 

z jednoho dětského domova. Tak teď první co se budeme budeme ptát je to když se 

řekne když se řekne dospělost. Co to znamená. Co myslíte co to je 

Respondent 8: Dospělost 

Výzkumník 1: Co si pod tím představujete. Co si o tom myslíte vlastně 

Respondent 8:  Dospělost by měla bejt prostě nějaká už do toho budoucna nějak že 

by mělo být nějaký to bydlení nějakou tu práci nějakou tu dívčinu třeba 

Výzkumník 1: Jo. Tak říkáte to co jako chcete dělat v tom období teďka. A co to je ta 

dospělost. Co to znamená vůbec když se řekne že je někdo dospělý 

Respondent 8:  Je tam je tam fůra toho povinnosti máte v tý dospělosti 

Výzkumník 1: A to je třeba co 

Respondent 8:  Chodíte do práce. To je taky musíte chodit do práce jinak nejsou 

peníze. Vlastně se staráte už o tu rodinu. Musíte tu rodinu nějak zabezpečit 

Výzkumník 2: Co tady dámský osazenstvo na to. Má ještě nějakou připomínku 

k tomu 

Výzkumník 1: Co Petry dvě obě k tomu 

Respondent 9: Já mysím že Mário řekl všechno 

Výzkumník 1:  Jak vy máte takhle jako mluvčího. Nebo jak to je 

Respondent 8:  Já nevim. Já mluvim za sebe 

Výzkumník 1: Jo tak fajn. To jsem ráda. No dobře a jak to teda jak to je jak vy teda 

vlastně poznáte kdy jste dospělý. Jak to poznáte 

Respondent 8:  No poznáme to tak že se nám vlastně tady dovšili osmunáctým 

rokem. A jak nám vlastně dovrší tak mu vlastně musíme žádat tady o prodloužení 

výchovy abychom mohli tady být dál. Abychom moli studovat. Abychom si mohli 

dodělat tu školu. A vlastně když nám to dovrší tak je to na nás jestli se půjde ještě na 

vejšku nebo dělat maturita nebo do práce a bydlení 

Výzkumník 1: Takže de fakto ta dospělost je jakoby daná tím že musíte požádat o ten 

pobyt 

Respondent 8:  No vlastně jak jsme dovršili těch osumnácti let 

Výzkumník 1: Jo tak tim věkem 

Respondent 8:  No. My už asi půl roku dáváme dopředu žádost o prodloužení 

výchovy 

Výzkumník 1: Aha 

Respondent 8:  To je vlastně dohoda. My jsme tady potom na dohodě 
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Výzkumník 1: Jasně a tak teďka vy jste tady padlo to že že vlastně jakoby studujete a 

můžu se zeptat co 

Respondent 9:  Stravovaný a ubytovací služby 

Výzkumník 1: A to je jako dvouletý 

Respondent 9:  Tříletý 

Výzkumník 1:  Tříletý 

Respondent 9: Na tři roky 

Výzkumník 1:  Na tři roky. Vy taky 

Respondent 7: Na tři roky 

Respondent 8:  Já jsem truhlář 

Výzkumník 1: Vy jste truhlář 

Respondent 8:  Učím se truhlářem 

Výzkumník 1: No tak to je úžasný 

Respondent 8:  Prvním rokem no 

Výzkumník 1:  Prvním rokem. A slečny 

Respondent 9:  My druhým rokem 

Respondent 7:  Druhým rokem 

Výzkumník 1: Druhým rokem. Páni. Tak to je ještě docela docela nějaká cesta před 

vámi bych řekla. No tak to je fajn. No a teď teď když když tak jako člověk přemýšlí 

o tom o tý dospělosti co si myslíte že byste tak potřebovali nejvíc v tý dospělosti 

Respondent 9:  No především si zařídit byt nebo takle práci 

Respondent 7:  Byt 

Respondent 8:  Zaměstnanost asi. Ta práce. Vlastně vyčerpat ty peníze prostě když 

jsou ty peníze tak může se dělat byt se zařídit 

Výzkumník 1: To určitě teda. Ale než se člověk stane dospělým tak to nějakou dobu 

trvá a hlavně je 

Respondent 8:  No to určitě 

Výzkumník 1: před tím takový zvláštní období kterýmu se říká puberta 

Respondent 8:  Puberta  

Výzkumník 1: Jaký to je když je člověk v pubertě. Já si pamatuju na svojí. Jak si 

pamatujete na svou vy. Jaký to je v pubertě 

Respondent 9: No až na to že jsme normálně kapku 

Respondent 7:  Hezký 

Respondent 9:  Praštěný. Tak jinak dobrý 
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Výzkumník 1: Takže 

Respondent 9:  Já bych řekla že to je normálně že jsem kapku normálně prdlí 

normálně 

Respondent 8: Máme svou hlavu 

Respondent 9:  Máme no 

Respondent 8:  V tý pubertě 

Respondent 9:  No 

Výzkumník 1: Máte svou hlavu. Jste říkáte že je to jako když je člověk praštěnej. Jak 

ještě to člověk prožívá. Já nevim každej je jinej 

Respondent 9:  Třeba zamilovanej nebo takhle. Dalo by se říct 

Respondent 8:  Moc si do toho nenechá mluvit prostě. Že má prostě v tý době svoji 

hlavu a  

Výzkumník 1: A pak už ne 

Respondent 8:  No jako jo ale v tý době jako v tý pubertě to je většinou si nenecháte 

do holky mluvit a  

Výzkumník 1:  Jo jo jo jo 

Výzkumník 2: Co vy na to. Vy tam tak sedíte nic neříkáte 

Respondent 7:  No taky tak 

Výzkumník 2: Jak tady tak 

Výzkumník 1:  Jak je to v pubertě. Nebo jak to bylo v pubertě spíš 

Respondent 7:  Já ještě jsem trošku v pubertě 

Výzkumník 1:  Myslíte že pořád. A jak se to pozná kdy už jako ano kdy ještě ano a 

kdy už ne. Jak to pozná člověk. Co myslíte. Jak by se to poznalo 

Respondent 9:  Tak jako asi člověk normálně po tý pubertě přemýšlí normálně co 

třeba bude dál že jo normálně. Už přemýšlí třeba dopředu normálně. Já nevim jako 

prostě dodělat tu školu normálně že jo 

Výzkumník 1:  Před tím takový starosti neměl 

Respondent 9:  Před tím myslím že ne 

Respondent 8:  Myslím že ne. To je prostě 

Respondent 9:  Před tim 

Respondent 8:  Že je zastřou prostě se soustředí na tu holku a prostě jako na 

kamarády. Teda aspoň si to myslím. Takhle jsem to měl já teda 

Výzkumník 1: Jo jo jo. Tak jo 

Výzkumník 2:  A považujete se teda za dospělý vy dva když tady slečně ještě je 

trošku 
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Respondent 8:  Jak v čem. Já si myslím že jsem ještě takovej mladík 

Výzkumník 2:  Takže dospělej ještě ne 

Respondent 8: Ještě ne 

Výzkumník 2:  Co vy 

Respondent 9:  No jako já ještě taky radši ne jako 

Respondent 8:  Tobě už bylo osumnáct 

Respondent 9:  No bylo dávno ale jako 

Výzkumník 1:  Ještě daleko říkáte ukazujete naznačujete že dálka veliká 

Respondent 9:  To je ještě daleko než to bude všechno v pořádku 

Výzkumník 2:  A vy teda víc puberta nebo víc dospělost 

Respondent 7:  Já. Asi puberta 

Výzkumník 1: No tak a teď když když takhle vyjdete vy bydlíte sice na samostatným 

bydlení ale bydlíte jakoby v zařízení a když takhle přijdete někde ven to znamená 

jste ve škole a jsou tam jiný lidi nebo jdete nakupovat tak jak se chovaji k vám 

ostatní lidé 

Respondent 8:  Jako k normálním lidem 

Respondent 7:  Jo 

Výzkumník 1:  Běžně 

Respondent 9:  Jak se chováme my k nim tak se budou chovat oni k nám 

Výzkumník 1: A je je to znát že oni něco dávaji dávaji najevo 

Respondent 8:  Ne 

Respondent 7:  Ne 

Respondent 8:  Některý lidi třeba nevědí že jsme z děckýho domova 

Výzkumník 1: Jak jak se 

Výzkumník 2:  A když to vědí tak taky tam ani taky nic  

Respondent 8:  Tak vůbec to neřešej. Berou nás jak normální lidi 

Výzkumník 1: No a teďka když když 

Výzkumník 2:  A vy si připadáte nějak výjimečný vůči nim 

Respondent 9:  Nee 

Respondent 8:  Protože jsme v dětským domově. Ne  

Výzkumník 2: Takže to je jenom ta vaše výjimečnost 

Respondent 8:  No že jsme v dětském domově. Nic víc 

Výzkumník 2: Jo. Souhlasíte s tím 
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Respondent 9:  No 

Respondent 7:  Já jo 

Výzkumník 1: No a když když se takhle s těma druhejma porovnáte co oni a vy. 

Protože obvykle obvykle tak jako člověk kouká na ty druhý lidi a kouká na sebe. Což 

děláme všichni vždycky. Krom teda malejch dětí tak tak jak to vypadá když se s nimi 

takhle srovnáváte tak zjišťujete nějakej rozdíl 

Respondent 8:  No ono to přijde jiný protože oni tam mají rodiče doma a tady vlastně 

nemáte. Že to nějak to tam je ale minimálně 

Respondent 9:  Tady zase normálně se defacto staráme sami o sebe že jo. Což vlastně 

v tý normální třeba rodině normálně  

Respondent 8: U nich to dělaji rodiče 

Respondent 9:  U některých to třeba normálně nemá nemaj třeba. Tak třeba normálně 

neznaji slovo třeba pračka nebo tak. Za ně to třeba normálně dělaj rodiče že jo 

Výzkumník 1: Což je pravda 

Respondent 9:  Což jako tady u nás jako 

Respondent 8:  Praní žehlení todle si už děláme asi viď 

Výzkumník 2:  A je tady jako něco lepšího než třeba v rodině 

Respondent 9: Tak staráme se sami o sobě že jo to je prostě připravování do 

budoucnosti 

Respondent 8: Ta samostatnost 

Respondent 7:  Samostatnost 

Respondent 8:  Že se samostatně hospodaříme teda už s penězi 

Respondent 7:  Hospodaříme 

Respondent 8:  Zase se učíme do toho 

Výzkumník 2:  A to si myslíte že by doma nebylo 

Respondent 8:  Todle 

Respondent 7:  Já si myslím že možná jo 

Respondent 9:  Jako může bejt i nemůže jako to záleží normálně na těch rodičích 

jako jestli si to uspořádaj tak nebo tak že jo. Jestli to chtěji mít normálně prostě 

zařídit prostě normálně ty dospělý 

Respondent 8:  Jestli mě chtěji něco naučit a. Tady nás k tomu vedou 

Respondent 9:  Aby 

Respondent 8:  Což si myslím že je pro nás jako dobrý. Když se odsud odejde 

abychom něco uměli 

Výzkumník 2:  A myslíte si že se to takhle děje normálně jako když u dětí který jsou 

jakoby s rodičema žijou 
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Výzkumník 1: Ve stejným věku jako jste vy 

Výzkumník 2:  Ve stejným věku 

Respondent 8:  To hospodaření s penězmi 

Výzkumník 2: Celkově 

Výzkumník 1: Všechno. Celkově. To jak žijete to jak se staráte to jak hospodaříte 

zkrátka celej ten váš život tady myslíte si že je to 

Respondent 8:  Běžný v rodině 

Výzkumník 2:  No 

Respondent 7:  Asi 

Respondent 9:  Já myslím že ne 

Respondent 8:  Jak v čem 

Výzkumník 1: Co byste řekli. V čem je to jiné 

Respondent 8:  Třeba v tý samostatnosti to třeba tady jiný než doma. Teda si to 

myslim z toho prádla třeba že si žehlíme sami. Některý děti si třeba nežehlí 

Výzkumník 2:  Takže tady je jako větší odpovědnost sami za sebe 

Respondent 8:  No určitě 

Respondent 9:  Hm 

Respondent 8:  Vlastně příprava do toho života je těžší bejt doma. Prostě doma ti to 

naservírujou a 

Respondent 9:  Jak se říká život tě normálně ledascos naučí. Ale toho to důležitý 

prostě ne. Což je normálně prostě makání tady prostě normálně kolem třeb baráku že 

jo starání se takhle. A to nás v rodině třeba nenaučej jako tohle 

Respondent 8:  Prostě ta zodpovědnost 

Výzkumník 1: Jo. To by doma nebylo říkáte. Nebo ne vždycky 

Respondent 8:  No určitě 

Výzkumník 2:  Co vy na to 

Výzkumník 1:  Slečna Petra dvě co na to 

Respondent 7:  Tak já taky 

Výzkumník 1:  Jak vy to vidíte. V čem je to ještě jiné 

Výzkumník 2: Nebo s nima souhlasíte 

Respondent 7:  Jo 

Výzkumník 2:  Nic jinýho vás nenapadá 

Výzkumník 1: Heleďte když takhle když takhle jste samostatní je šance třeba jít 

někde na koncert nebo do divadla 
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Respondent 8:  Diskotéky 

Výzkumník 1: Diskotéky 

Respondent 8:  Když se vlastně klepe ta latina tak. A neni žádnej problém a  

Respondent 7:  Dělaji se svoje povinnosti a takhle 

Výzkumník 1: Tak potom 

Respondent 7:  Tak potom  

Respondent 9:  Jo to stačí si normálně třeba normálně s tim vychovatelem 

Respondent 7:  Si domluvit. Od kolika do kolika. A to 

Výzkumník 1: Jo. A to znamená i třeba diskotéka nebo něco podobnýho. A když jste 

byli na čem naposled 

Respondent 8:  Na diskotéce jsem byl měsíc 

Výzkumník 1:  A vy 

Respondent 7:  Já. Já ne. Já ještě na diskotéce nebyla 

Výzkumník 1:  Neláká vás 

Respondent 7: No já nevim ne 

Výzkumník 1: Asi ne 

Respondent 7:  Nemám s kým 

Výzkumník 1:  Jo takhle 

Respondent 9:  Já ne. Já hlavně normálně přemýšlím o tý škole protože já už vlastně 

vlastně další rok normálně třeťák prostě výuční list prostě a tohle a prostě normálně 

se radši budu učit 

Výzkumník 2: A když už jsme jakoby u tý přípravy na tu práci. Čím byste chtěli bejt 

teda 

Výzkumník 1: Tak 

Respondent 8:  Já bych chtěl zůstat v tom oboru jestli by to teda šlo nějak 

Výzkumník 2:  Takže truhlář 

Respondent 8:  S tou truhlařinou dělat. Já už mám několik výrobků tady 

Výzkumník 2:  A jde to 

Respondent 8:  De to 

Výzkumník 1:  A baví to 

Respondent 8: Určitě. Mám asi tři výrobky tady už. Jakoby zakázek za sebou 

Výzkumník 1:  No tak to je krásný. Tak a zakázky jsou pro koho 

Respondent 8:  Většinou se dělá na úřady. Vlastně kdo si požádá o tu zakázku tak to 

děláme 
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Výzkumník 2: Co vy 

Respondent 7:  Já. Já bych chtěla to taky ve svým oboru kuchařku 

Výzkumník 2:  A kde jako v hotelu 

Respondent 7:  Já nevim já jsem přemýšlela že někde na slovensku v nějakým tom 

penzionu takhlenc 

Výzkumník 1: Na horách byste ráda byla. Líbí se vám hory 

Výzkumník 2:  Proč zrovna na Slovensku 

Respondent 7:  Já nevim. To je takový nevim. Mám tam známý a tak 

Výzkumník 1:  Jo jo jo 

Výzkumník 2: Takže by to nebylo neznámý prostědí pro vás 

Respondent 7:  No 

Respondent 9:  No já asi taky že jo protože vlastně já tenhle obor mám normálně dost 

baví jako 

Výzkumník 1:  A co už jste zvládli v tom oboru. Mário říká že měl nějaké zakázkové 

výrobky 

Respondent 7:  No tak vaříme pro celou školu 

Výzkumník 1: Skutečně až takhle 

Respondent 9:  Jako vlastně nám se to vlastně střídá. Jedem prostě dva tejdny 

normálně prostě bejt v kuchyni a dva tejdny prostě bejt na těch jatkách normálně a 

dělat tam prostě normálně tlačenky prostě huspeninu a takovýhle věci. Což taky 

normálně děláme prostě do krámu že jo prostě děláme že jo. Prostě 

Výzkumník 2:  A chutná vám to když si to uvaříte 

Respondent 9:  Ne tlačenka takhle ne 

Výzkumník 1:  Nerada 

Respondent 9:  Jako ráda to děláme ale že bych to třeba strčila do pusy 

Respondent 7:  Jako v kuchyni a tam mi chutná tohle, ale na jatkách to ne 

Výzkumník 1:  Na jatkách ne 

Respondent 9:  Když vidim normálně z čeho se to normálně dělá jak se to normálně 

dělá prostě co se prostě do toho dává. Ne 

Výzkumník 1: Ne 

Respondent 9:  Mám úplně pachuť takovou 

Výzkumník 2:  A když už jsme u toho. Tady máme práci na Slovensku kde vy byste 

chtěla pracovat 
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Respondent 9:  Jako mě je to jedno normálně práce jako práce normálně jestli bych 

dělala v hospodě nebo v restauraci normálně že jo. Ale hlavně aby za to byly prostě 

nějaký dobrý peníze 

Výzkumník 2:  Dobře a místo 

Respondent 9:  Mě by to bylo jedno 

Výzkumník 1: No ne jestli někdo by třeba pracoval na malý vsi třeba nebo nebo jak 

si to 

Výzkumník 2:  Tam kde bydlí někdo by třeba jako 

Výzkumník 1: Jel někam jinam 

Výzkumník 2:  Byl schopnej i dojíždět  za tou prací 

Výzkumník 1:  Někdo by chtěl do zahraničí. Já nevim. Co vy na to 

Respondent 9:  Jako mě by to bylo jedno jestli bych dělala normálně fakt v tý menší 

vesnici nebo normálně třeba dám příklad v tý Praze normálně. Mě by to bylo jedno 

Výzkumník 1:  A jak to chodí takle když člověk 

Výzkumník 2:  Ještě tady. Kde vy byste  pracoval 

Respondent 8:  Nejradši bych pracoval v tom místě kde bych bydlel a kdyby byla 

povinnost dojíždět tak určtě bych dojížděl  za tou prací 

Výzkumník 2:  Dobře 

Výzkumník 1:  A jak to v tý práci chodí když když tak jako člověk je někde běžně 

není to učiliště je to fakt teda ta  práce. Tak máte nějakou zkušenost s tím jak to tam 

chodí v tý běžný práci 

Respondent 8:  Já sem teda já mám brigádu. Chodím na brigády v létě. Začíná nám 

brigáda teďka  asi dvacátýho sedmýho sedmý začíná brigáda. Tam nám mám prostě 

odnýst papírek že navštěvujeme ještě školu. Takže potvrzení o studiu. To 

předložíme. Řekne nám pravidla tý práce zase bezpečnostní. V kolik máme 

nastoupit. Kdy  končíme. Zase máme od sedmi. Děláme pět hodin. Jelikož nám 

nebylo osumnáct ještě takže 

Výzkumník 1:  Takhle 

Výzkumník 2:  A jak se to liší tohle myslíte od toho co bude potom ve skutečnosti 

Respondent 8:  No já si myslim že v budoucnosti ta práce je jinačí protože kdybych 

dělal tudle tu práci třeba co jsou ty pomáhací práce tak to je třeba od šesti třeba do 

dvou do tří. Takže ta pracovní doba je delší 

Výzkumník 2: A teď je taková kratší 

Respondent 8: No jelikož nám nebylo ještě osumnáct 

Výzkumník 2:  Dobře. Co vy jakou máte představu. Nebo zkušenosti. Vy máte 

vlastně praxi na škole předpokládám 

Respondent 7:  Hm 
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Výzkumník 2:  A ta probíhá jak. Vlastně vy máte stejnou 

Respondent 7:  Se prostě nezastavíme 

Respondent 9:  No kor přesně když to je v kuchyni tam fakt děláme od sedmi 

normálně do dvou že jo. A vzhledem k tomu že my fakt musíme vstávat normálně 

brzo že jo normálěn člověk se fakt nezastaví. No máme tam člověk normálně buď je 

nad  bílým nádobím že jo nebo nad čirým člověk prostě musí umejvat prostě velký 

kotle normálně že jo 

Výzkumník 1:  Hm 

Respondent 9:  Jako že do toho normálně vaření normálně prostě drhnutí prostě 

podlahy a takhle prostě ze vším všudy 

Výzkumník 1: Hm 

Respondent 9:  To je normálně člověk by se z toho musel normálně vždycky 

zblázdnit. Vždycky jsem vždycky ráda když ve dvě hodiny prostě jdu a už můžu jít 

domů že jo 

Výzkumník 1:  Vy jste mluvila o těch jatkách 

Respondent 9:  No vždyť ono střídá že jo vlastně 

Výzkumník 1:  Aha a to je kde. Taky ve škole nebo já nevim 

Respondent 9:  Taky ve škole no 

Výzkumník 1:  Taky ve škole aha aha. Takže tam máte jakoby porážku a taky 

kuchyň jo 

Respondent 7:  Jo  

Výzkumník 1:  Rozumím tomu dobře 

Respondent 7:  Jo 

Výzkumník 1:  Já nevim. Já se ptám. Jo vůbec netuším 

Respondent 8:  Já jsem taky vedle  

Výzkumník 1:  Vůbec netuším 

Respondent 8:  Protože já chodím sem na školu v Chotěboři navštěvuju 

Výzkumník 2:  A jak by se to třeba lišilo jakoby tohle to co zažíváte od tý praxe. 

Bylo by to jiný potom až půjdete do práce 

Respondent 9:  No tak jako já si myslím že určitě ne 

Respondent 7:  Asi ne 

Respondent 9:  Ten kolektiv normálně by tam prostě byl jinej že jo. Asi  

Výzkumník 2:  A vy si myslíte že ta práce by byla stejná 

Respondent 7:  No 

Respondent 9: Ta práce by tam normálně byla jiná 
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Výzkumník 2:  Záleží teda na práci 

Respondent 9: No hlavně furt by se tam prostě normálně dalo normálně že jo hlavně 

já nevim to prostě záleží prostě na tom člověku co si jaký si to vybere že jo 

Respondent 8: Jaký si to udělá takový to má 

Výzkumník 2: A vy teda si myslíte že se to nezmění 

Respondent 7:  Ne 

Výzkumník 2:  Že to bude práce zkrátka práce 

Respondent 7:  Jo 

Výzkumník 2:  A kolik si tak myslíte že si za to vyděláte 

Respondent 8:  Tak truhlařina ta je si myslim dobře placená. Takže ty zakázky tam 

jsou. Za to dřevo se většinou platí platí za tu práci no tak. Za zakázku za takovou 

linku jsme třeba dělali do do Krucemburku k rodině za dvacet pět tisíc 

Výzkumník 2:  Dobře a když se budeme jakoby mluvit o tom co dostanete čistýho na 

ruku 

Výzkumník 1:  Na ruku 

Respondent 8:  Takže kdybych měl dělat pod nějakým zaměstnancem takže bych asi 

Výzkumník 2:  Tady je mi jasný že když máte jako zakázky tak podle zakázek že jo 

Respondent 8:  No 

Výzkumník 2:  A kdybyste dokázal byste to odhadnout 

Respondent 8:  Patnáct 

Výzkumník 2:  Čistá ruka 

Respondent 8:  Asi jo. Patnáct 

Výzkumník 2:  Lucie vy máte takovej směnej spíš provoz. To znamená že chodíte 

každej den a jste nemáte zakázky. Kolik vy byste si vydělali 

Respondent 7: Asi míň 

Respondent 9:  To nevim 

Výzkumník 1: Netušíte vůbec 

Výzkumník 2:  Asi míň říkáte to je co 

Respondent 7:  To já nevim 

Výzkumník 2:  Ale míň než patnáct tisíc 

Respondent 7:  No 

Výzkumník 2:  A vy máte představu 

Respondent 9:  Jako abych pravdu řekla o tomhle zrovna ne ani 

Výzkumník 2:  Kolik vám platí na tý brigádě. Platí vám v rámci praxe ještě 
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Respondent 7:  Jo 

Respondent 9:  Jo 

Respondent 7:  Dostáváme tam 

Respondent 9:  Ale vzhledem k tomu že já jsem asi měla normálně vlastně kotník a 

měla jsem ho v sádře já jsem nesměla ty dva tejdny co vlastně byla praxe tak já jsem 

tam vlastně nebyla takže normálně nevim že jo 

Respondent 8:  A kolik vám takhle platí když máte tu praxi 

Respondent 7:  Kolik toho uděláme prostě a jestli vůbec děláme 

Výzkumník 1: A tak vy máte vy máte asi říkáte že hospodaříte se svými penězi tak 

vy máte asi taky kapesný pravděpodobně. Je to tak 

Respondent 7:  Hm 

Výzkumník 1: Jak to vypadá s touhle věcí. Kolik to je 

Respondent 8:  Tak to kapesný obsahuje třista. Je to podle věku teda. Třistakorun 

měsíčně nad patnáct let. Patnáct let je dvěstědeset a vlastně patnáct dvěstědest a pod 

dvanáct let je 

Respondent 7:  Dvěstěpade. Nějak tak 

Respondent 8:  Sto deset nebo sto dvacet. Potom je (nesrozumitelné slovo) mají 

čtyřicet pět korun 

Výzkumník 1:  Dobře a teďka a teďka vy si s těmi penězi jakoby hospodaříte s tím 

kapesný 

Respondent 8: To hospdaření je vlastně tady si můžeme šetřit jelikož dostáváme na 

zálohy ty zálohy odtud. Vlastně ta záloha máme na tejden tu zálohu. Vlastně z tý 

zálohy vaříme. Každej dostane nějakej tu sumu peněz a vlastně se o sebe vlastně tady 

nějak přežíváme 

Výzkumník 1:  Jo jo a vaříte si sami 

Respondent 7:  Jo 

Respondent 8:  No většinou pod dohledem vychovatele 

Výzkumník 1:  No jasně 

Respondent 8: Který pomáhá 

Výzkumník 1:  Ale tak sami 

Respondent 8:  Určitě 

Výzkumník 1: Bezvadný. No a když když tahle říkáte vy přijdete třeba z praxe jste 

v kuchyni a teď přijdete a  jako to je nějak rozdělené že se střídáte u toho vaření nebo 

jak to je. Jak tohle funguje 

Respondent 9:  Todle se střídáme každý den prostě máme normálně vaří někdo jinej 

že jo 



517 

Výzkumník 1: A co už umíte uvařit pro všechny 

Respondent 8:  Polívky. Gulášová polívka 

Výzkumník 1: Co slečna Petra 

Respondent 7:  Já bych uvařila kdyby já bych uvařila snad všechno kdyby měla 

nějaký ten recept 

Výzkumník 1:  Potřebujete recept. Jo vono to třeba bez receptu se špatně dělá. Tak a 

co vy. Co už jste uvařili 

Respondent 9:  Já. Širokej pojem 

Výzkumník 1: Tak na co vzpomínáte u kuchařky naposled co jste vařila 

Respondent 9:  Ježiši naposled co jsem to tam dělala. No to teda nevim jako 

Výzkumník 1:  Nevzpomenete si 

Respondent 9:  Fakt ne 

Výzkumník 1:  Ani tady co jste vařila 

Respondent 9: Jo to jsem nedělala. To jsem nedělala 

Respondent 8:  Ty jsi už vařila. Třeba tu rajskou 

Respondent 9:  Nebo rajskou dám příklad že 

Výzkumník 1: A chutnalo to 

Respondent 8:  Jo určitě 

Výzkumník 1: Tak to je fajn. To je fajn. To je dobrej pocit když člověk uvaří pro 

druhý a chutná to že jo. To asi jo. Nebo je to taky mizerně když řeknu no tak 

Respondent 8:  Mohlo to být lepší 

Výzkumník 1: Tak mohlo to být lepší. To se občas stává 

Respondent 8:  Určitě třeba dá víc soli 

Výzkumník 1: Jasně 

Respondent 8:  Překoření se to 

Výzkumník 1: Ono se říká je takový úsloví že žádnej učenej z nebe nespad 

Respondent 8:  Výborně 

Výzkumník 1: Všichni se to museji naučit. Tak takže to není nic špatnýho. Fajn 

Výzkumník 2:  Jak si představujete svoji budoucnost 

Respondent 8:  Svoji budoucnost si představuju tak že bych si měl dodělat školu. To 

je první úkol můj. Potom jak bych si měl dodělat tu školu tak ještě zkusit maturitu. 

Mě by šla. Kdybych jí prostě neudělal vlastně už si sehnat práci. Bydlení a žít si 

pořád 

Výzkumník 1: Takže máte pocit že by to že ještě nějakou dobu byste potřeboval 



518 

Respondent 8:  Ještě potřeboval 

Výzkumník 1: Ještě nějakou aby než než budete opravu než odejdete úplně a začnete 

úplně pracovat jo asi tak 

Respondent 8:  To určitě. Protože teď vlastně kdyby bylo osumnáct tak vlastně bych 

šel asi pod most. Nebo vlastně dům na půl cesty jak je teď. Takže vlastně bych tam 

šel a školu bych asi nedodělal. Vlastně tady ta takovej dohled je tady na vás protože 

vlastně vás  ne že by nutili ale prostě musíte chtít abyste tu školu dodělal 

Výzkumník 1: Já rozumim. Máte pocit že kdyby tohle nebylo 

Respondent 8:  Tak 

Výzkumník 1:  Takže by to s tou školou 

Respondent 8:  Určitě 

Výzkumník 1:  Nebylo tak. Děkuju za upřímnost. A co vy 

Respondent 9:  No jak říkal Mário především hlavně dodělat tu normálně školu 

Výzkumník 1: Školu 

Respondent 9:  Potom já nevim prostě to bydlení nebo takhlenc že jo prostě. Abych 

už to měla zařízený 

Výzkumník 1: No a teď co byste chtěla kde byste chtěla třeba bydlet když už o tom 

hovoříte. Kde byste bydlela. Jak si to představujete 

Respondent 9:  Já kdybych měla možnost tak bych bydlela v Hradci Králové třeba 

Výzkumník 1:  Chtěla byste do většího města 

Respondent 9:  Hm 

Výzkumník 1:  A bydlet sama nebo s někým nebo jakou máte představu 

Respondent 9:  No určitě normálně jako jak říkám prostě ve dvou se platí normálně 

nájem líp jako než normálně když to prostě platí jeden že jo 

Výzkumník 1:  Dobrá a  jak jak jakej byt nebo kolik to tak stojí. Máte představu o 

týhle věci 

Respondent 9:  No určitě dost jako 

Výzkumník 1:  Já nevim jako každý z nás si představuje pod tím dost jinou věc. Jo 

pro někoho je 

Respondent 8:  To je většinou když jste podnájem tak to je podle toho jak vlastně 

máte velkej ten byt  

Výzkumník 1: To je pravda 

Respondent 8:  Nebo něco. Ono třeba tři plus jedna se bude víc platit než dva plus 

jedna jedenáct 

Výzkumník 1:  To určiět 

Respondent 8: Dvanáct tisíc 
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Výzkumník 1:  Asi tak. A teď to myslíte jenom nájem nebo myslíte i s elektřinou a 

s plynem nebo jak jak myslíte 

Respondent 8:  No já bych si myslel já si tak představuju že by tam vlastně měla být i 

voda. V tom 

Respondent 9:  A jako elektriku ne 

Výzkumník 1:  Se vším všudy tedy 

Respondent 8:  Jedenáct dvanáct tisíc 

Výzkumník 1:  Jedenáct dvanáct tisíc 

Respondent 8:  Záleží jak je to velký ten ten barák nebo byt 

Výzkumník 1:  Jo jo jo. A vy byste rád bydlel kde 

Respondent 8:  Já bych bydlel nejradši tady ve vsi 

Výzkumník 1:  Tady ve vsi byste nejradši bydlel. A tady by se platilo kolik. Co 

myslíte 

Respondent 8: No já bych teda nejdřív až vlastně bude těch osumnáct let požádal o 

byt na městským úřadě jestli by mi to tady povolili 

Výzkumník 1:  No 

Respondent 8:  Vlastně kdyby mi to povolili tak nějakou tu nevim. Záleží jak by to 

bylo velký ten barák nebo byt 

Výzkumník 1:  A kolik tak těch deset dvanáct tisíc počítáte taky nebo 

Respondent 8: No tak asi ne protože já bych si vzal menší byt 

Výzkumník 1:  Vy byste chtěl menší. A bydlel byste sám nebo máte představu že 

byste chtěl bydlet s někým nebo jak 

Respondent 8:  Asi s přítelkyní 

Výzkumník 1:  S přítelkyní. A co slečna Petra 

Respondent 7:  Já já bych chtěla bydlet já když jsem tady měla sociálku tak ta mi 

říkala sociálku když jsem tady měla tak ta mi říkala že má jednu kámošku a že by mě 

s ní seznámila a že by  pro mě to udělala že by mi našla nějaký že v Chrudimi nějaký 

jako že to bydlení že by mi pomohla sehnat a tak 

Výzkumník 1:  Že byste bydlela s kamarádkou. No a kolik tak si představujete že 

tam by stálo to nájemný. Já nevim. Já vůbec nemám o Chrudimi představu skutečně 

ne. Tak co myslíte 

Výzkumník 2:  Bylo by to stejný třeba jako tady ten nájem 

Respondent 7:  Asi ne. Já nevim 

Výzkumník 1: Nevím vůbec. Nemáte představu zatím 

Výzkumník 2:  A když se když mluvíme o tý budoucnosti je něco čeho se bojíte že 

by mohlo nastat v tý budoucnosti 
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Respondent 8:  Ta práce  

Výzkumník 2:  Toho se bojíte 

Respondent 8:  No vlatně 

Výzkumník 2:  To snad ne 

Respondent 8:  Zaměstnanoc. Jestli nás zaměstnaji vůbec 

Výzkumník 1: Jo takhle 

Výzkumník 2: Jo aha 

Respondent 8:  V tý době. Jestli bude ta práce 

Výzkumník 1:  Nebo spíš že nebudete zaměstnán 

Respondent 8: Tak 

Výzkumník 1:  Tak 

Výzkumník 2:  Ještě něco 

Respondent 8:  O práci jako že pracovat to se nebojim 

Výzkumník 1:  Znělo to tak 

Respondent 8:  Jasně 

Výzkumník 1: Tak a co vy. Čeho se je něco čeho se tak jako obáváte trošku 

v budoucnosti 

Respondent 7:  Třeba toho bydlení 

Výzkumník 1: Toho bydlení 

Výzkumník 2: Ještě jednou 

Respondent 7:  Bydlení 

Výzkumník 2:  Jako že neseženete nebo 

Respondent 7:  Že třeba půjde špatně to sehnat a tak 

Respondent 8:  To je i s tou prací to je myslim si to samý. V týhle tý době vlastně 

Respondent 9:  Abych pravdu řekla že já se tady bojim normálně úplně všeho jako 

Výzkumník 1:  Máte nějakou špatnou zkušenost 

Respondent 9:  No jako bydlení jako bydlení normálně prostě jako takhle se vším 

všudy to mám prostě abych pravdu řekla 

Výzkumník 1:  A máte špatnou zkušenost nějakou 

Respondent 9:  Jako ne ale prostě se toho normálně bojím prostě 

Výzkumník 1:  Obáváte se že to bude těžký takhle 

Respondent 9:  No 

Výzkumník 1: Jo 
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Výzkumník 2:  No a máte nějakej cíl kterýho byste chtěli dosáhnout 

Respondent 8:  Žít spořádaný život 

Respondent 7:  Být spokojený 

Výzkumník 1: To zní jako v knížce úplně 

Respondent 8:  No prostě normální život 

Výzkumník 1:  Normální život jo. A co vy 

Respondent 7:  Mít tu rodinu děti 

Výzkumník 1:  Kolik byste tak chtěla mít děcek 

Respondent 7:  Tak aspoň tři 

Výzkumník 1:  Aspoň tři. To je hodně. Ale taky hodně dětí hodně zlobí a stojí hodně 

peněz 

Respondent 7:  Aspoň se nebudou  nudit 

Výzkumník 1:  To je pravda. To se nenuděj. To máte pravdu. To ne 

Výzkumník 2:  A co vy. Máte nějakej cíl 

Respondent 9:  No. Uvidíme. Sehnat si práci. I když se toho normálně bojim. 

Bydlení prostě normálně. A potom až třeba za rok rodina 

Výzkumník 1:  Potom ta rodina 

………………. 

Poděkování  
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Skupinový rozhovor 4 

 

Výzkumník 1: Byly bysme strašně rády kdyby se každý z vás vždycky k tý otázce 

nějak vyjádřil. Abychom vás měli všechny tři. Protože když už tři jste tady tak by 

byla škoda kdyby někdo jenom zarytě mlčel a neznali jsme co si myslí o čem 

přemýšlí. Ano. Tak já to zkusím ještě jednou s tím abychom na tom záznamu měli 

jenom křestní jméno. Abychom taky mohli podle toho si udělat ty svoje zápisy 

posléze. Tak slečna 

Respondent 12: Nikola 

Výzkumník 1:  Nikolka. Pan 

Respondent 10: Dan 

Výzkumník 1: Pan Dan a pan 

Respondent 11: Kája 

Výzkumník 1:  Pan Kája. Výborně. Tak jo. Tak a teď já se zeptám na první věc. 

Když se zeptám dejme tomu dejme to mu na to. Vy jste v takový jakoby zvláštní 

etapě teďka. Co myslíte. Jste už dospělí nejste dospělí nebo jak se na to díváte 

Výzkumník 2:  To je těžká otázka ne 

Výzkumník 1: Je to těžký 

Respondent 10: Není 

Výzkumník 1: Tak co byste řekli 

Respondent 10:  Nejsme ještě dospělí 

Výzkumník 1:  Ještě nejste dospělí. Říká pan Dan a pan Kája si o tom co myslí. 

Myslí si že už je nebo není dospělí. Co myslíte 

Respondent 11:  Ne 

Výzkumník 1:  Ještě ne. A vy 

Respondent 12:  Jo. Tak já si myslim jako že jo. Tak když už jsem jakoby oddělení 

od dětí tak jako že už se s náma i jako ostatní jednají jinak. Tak trochu 

Respondent 10:  No to jo no. To máme trošku větší výhody 

Výzkumník 1:  Trošku větší výhody. V čem to je ta větší výhoda 

Respondent 12:  Prodloužili nám vycházky samostatný o dvě hodiny. Na dvě hodiny. 

Místo hodiny a půl   

Výzkumník 1:  No tak to je docela fajn. To je dobře. Ještě něco co co se změnilo 

vlastně 

Respondent 12:  Musíme s sebou nosit občanky 

Výzkumník 1:  Hm. To je docela důležitá věc. A co ještě. Ještě něco je co se změnilo 

oproti předchozím věcem. Co byste řekli. Ještě něco takového 

Respondent 10:  Chodíme na školu 
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Výzkumník 1: Chodíte na školu. Kam 

Respondent 12:  Na Vrapic. Do Vrapic 

Výzkumník 1:  Do Vrapic 

Výzkumník 2:  A všichni tři 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 1:  A čim se. Všichni tři. No tak to je úžasný. A čím se učíte 

Respondent 12: Aranžérka jakoby květin. Jakoby zahradnice 

Respondent 10:  Zahradník 

Výzkumník 1:  Pan Dan bude zahradník a pan Kája 

Respondent 11:  Kuchař cukrář 

Výzkumník 1: Tak to je úžasný. To by mě bavilo určitě. Tam je spousta sladkostí a já 

to ráda cítím když to tak krásně voní všude. No tak to je nádhera. A to je první ročník 

nebo nějaký jiný. První 

Respondent 11: První 

Výzkumník 1: Všichni první ročník 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 1:  A jak se vám tam líbí 

Respondent 12:  Jo tak v pohodě zatim 

Výzkumník 1:  No tak ono je to kousek od  zahájení 

Respondent 12:  No 

Výzkumník 1: A co pan Dan. Ten se ten se taky cítí být spokojenej 

Respondent 10:  Jo 

Výzkumník 1:  A Kája 

Respondent 11: Tak jako já to učení tam jako. Ty předměty jsou hrozný. Pro mě blbí 

Výzkumník 1:  Složitý 

Respondent 11: Že mám radši praxi 

Výzkumník 1:  Jo. Jo. A myslíte že to půjde nějak 

Respondent 10:  Asi těžko 

Výzkumník 1: No tak. Myslíte že ano. Že by se to nějak dalo. Co myslíte pane Kájo. 

Baví vás ta praxe. Už jste byl v nějaké cvičné kuchyni tam 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  Jo. A co se tam dělalo 

Respondent 11: Třeba jsme to třeba jsme umývali jabka a tak 
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Výzkumník 1:  A dalo se z nich něco udělat 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  Fajn. No a teď  je tu něco to to co se učíte co byste chtěli potom 

někdy v budoucnu dělat 

Respondent 12:  Ne 

Výzkumník 1:  Kroutíte hlavou. Proč pak. Nebaví vás to. Nebo co byste ráda dělala 

Respondent 12:  Spíš kadeřnici. Akorát já jsem si musela vybrat tajdlenc na tom 

učňáku jo 

Výzkumník 1:  Jak musela 

Respondent 12:  No protože my jsme já jsem neměla na jinej výběr jako na jako. 

Protože tohlenc je blbej spoj na Stochov 

Výzkumník 1:  Jo. Takže to bylo dáno omezením teda té dopravy 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 1: A jinak kdyby byla ta možnost tak byste si bývala vybrala 

Respondent 12:  Kadeřnici ve Stochově 

Výzkumník 1:  Kadeřnici. A co pan Dan. Ten si vybral to co ho bavilo nebo co chtěl 

nebo jak to bylo 

Respondent 10:  Já jsem chtěl něco s něco co do čeho využiju matiku. Ale šel jsem 

taky na toho zahradníka 

Výzkumník 1:  Hm. A ta matika vás baví. Docela ano 

Respondent 10:  Jo 

Výzkumník 1:  A co byste rád dělal 

Respondent 10:  Já nevim 

Výzkumník 1:  Ještě nevíte 

Respondent 10:  Určitě. Něco s počítačema 

Výzkumník 1:  A co pan Karel ten si vybral sám nebo jak to bylo 

Respondent 11:  Já bych nejradši chodil na učiliště kde kde se kde se vyučuje učí 

třeba to posunoval vagóny a řídil přehazovat výhybky a  tak. Prostě železničář. No. 

Museli jsme na to co nám dali. No. Já bych byl železničářem 

Výzkumník 1:  Radši 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  A zkoušel jste zkoušel jste nějak něco v té kuchyni a šlo to nešlo to 

Respondent 11:  Jak co. Něco mi šlo něco ne 
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Výzkumník 1: Tak a teďka vlastně to je vy jste říkali že někdo se cítí víc  někdo 

méně být dospělý. A vy jste prošli takovým zvláštním obdobím kterýmu se říká 

puberta. Jaký to bylo 

Respondent 12:  Já jsem jí skoro ani neměla 

Výzkumník 1:  Vy jste jí neměla 

Respondent 12:  No 

Výzkumník 1:  Vy jste jí nepoznala na sobě 

Respondent 12:  Ani ne. Jenom bedíky 

Výzkumník 1:  Jo jo jo 

Respondent 12:  Jinak ne 

Výzkumník 1:  A co pan Dan 

Respondent 10:  Nevim. Tak trochu 

Výzkumník 1:  Trošku. A jak se to projevovalo 

Výzkumník 2:  To je těžká otázka 

Výzkumník 1:  To je těžká otázka. Já určitě jsem to na sobě poznala. Určitě to na mě 

poznala i moje maminka. Tak a jak jste to poznal na sobě že jste byl v té pubertě 

Respondent 10:  Tak asi tak nějaký ty ty běníky. Nějaký možná 

Výzkumník 1: A co pan Kája. Jak poznal tu pubertu. Že u něj byla nějaká  nějaké 

takové období 

Respondent 11:  No taky ty 

Výzkumník 1:  Jo jo jo. A ještě je 

Výzkumník 2:  To měl asi každej ne 

Výzkumník 1: To asi každej měl takhle poznamenané. A teďka co se změnilo teda 

teďka kromě toho že jste říkali jsme v jiném bytě chovaji se k nám jinak. Ještě se 

něco s váma změnilo. Jak se cítíte jako víc dospělý 

Respondent 12:  Máme povinnosti. Víc povinností 

Výzkumník 1:  Víc povinností. Ale. A který přibyly 

Respondent 12:  No tak třeba. Ve škole. Musíme chodit. Protože ty kurzy to není 

povinný takže teď na asistenci budeme chodit. Takže když nebudeme chodit tak 

nebudeme vyučený 

Výzkumník 1:  A co to bude znamenat když se člověk ničemu nevyučí 

Respondent 12:  Nebudeme mít práci a nebude mít peníze 

Výzkumník 1:  A ještě nějaká povinnost navíc. Pane Dane vzpomenete na nějakou 

která je navíc 

Respondent 10: Praxe 



526 

Výzkumník 1:  Chodit na praxi někde 

Respondent 10:  No pro mě jo 

Výzkumník 1:  To před tím nebylo to je pravda. A jak vás to tam baví na tý praxi 

Respondent 10:  Tak trochu 

Výzkumník 1:  Jenom trochu 

Respondent 12:  Až na to vstávání v pět hodin. Tak jako jinak v pohodě 

Výzkumník 1: V pět hodin je docela brzo 

Respondent 12: My už máme od sedmi praxi takže já právě musím vstávat dřív 

protože jsem holka abych se to 

Výzkumník 2:  Nám to trvá dýl. To tak bývá 

Výzkumník 1: To tak bývá. Ano. Ženský to mají trošku složitější potom vstávání. To 

je fakt. Tak a teď pane Karle jak vy jste poznal že vlastně najednou jste překročil 

něco blíž k tý dospělosti. Jak jste to poznal na sobě. Že už teďka nejste v tý pubertě 

jak jste byl ale že jste trošku blíž v tý dospělosti. Co byste řek 

Respondent 11:  No já nevim 

 Výzkumník 1:  Poznal jste nějakou změnu na sobě. Přišla nějaká 

Respondent 11:  Ne asi 

Výzkumník 1: Ne. Je to pořád stejné. Máte pocit 

Výzkumník 2:  Když to vememe úplně z druhýho hlediska kdo je podle vás dospělý. 

Jak se ten člověk pozná 

Respondent 12:  Nevim.  Některý dospělci se stejnak chovaj jako puberťáci 

Výzkumník 1: To je pravda. Ano. A někteří dokonce i v padesáti letech. To je také 

pravda. Ano 

Respondent 12: Ale fakt. Jako Dane promiň 

Respondent 10:  Pohoda 

Respondent 12: Třeba. Já nevim. Tak dospělej člověk má já nevim jiný priority a  

Výzkumník 2:  Priority v čem 

Respondent 12:  Třeba aby 

Respondent 10:  Řidičák 

Výzkumník 2:  Že si ho může udělat 

Respondent 10:  No jasně 

Respondent 12:  Rodina. Rodina děti a tak 

Výzkumník 2:  Ještě je to v něčem ta dospělost 

Respondent 12: No víc zodpovědnosti 
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Výzkumník 1:  A ještě nějaká nějaká věc která k tý dospělosti ještě patří. Vymyslíte 

ještě něco 

Respondent 10:  Samý výhody. Cigarety 

Výzkumník 1:  Nikdo mu nic nezakazuje. Myslíte takhle. Cigarety může. Teď 

nemůže 

Respondent 10:  Kdo 

Výzkumník 1:  No ten kdo není ještě tolik dospělý. Teď nemůže 

Respondent 10: Nemůže správně. Správně by neměl ale 

Výzkumník 1:  Správně by neměl ale může. Tak. Ale může 

Výzkumník 2:  Skutečnost je jiná 

Výzkumník 1:  Tak ano. Často to tak být že skutečnost je jiná než jak by to mělo být. 

A pane Karle co vy byste řekl jak co ještě v té dospělosti je tak jako důležitý nebo 

v čem se to pozná že teďka najednou je ten člověk dospělý. Co si myslíte 

Respondent 10: Že se k nám jinak chovaj 

Výzkumník 1:  Chovaji se k vám jinak. Teď jo 

Respondent 10:  Jako myslím s tima výhodami a takovýhle 

Výzkumník 1:  Jo. A jakou očekáváte až teda fakt přijde ta dospělost tak jakou 

očekáváte 

Respondent 12:  Aby někdo slyšel náš názor 

Výzkumník 1:  Hm. To je důležitý určitě určitě 

Výzkumník 2:  A když už jsme u toho vy říkáte aby vás někdo jakoby slyšel vnímal 

jak vás teda vnímají ty lidi tady třeba venku 

Výzkumník 1:  Na ulici. 

Výzkumník 2:  Když půjdete po ulici. Jak na vás koukaj 

Respondent 10: No moc dobře ne 

Respondent 12:  No jako na děti z děcáku no 

Výzkumník 1:  A to je jak 

Výzkumník 2:  Víte co my neznáme to co znáte vy. My jsme tímhle tím neprošli. 

Tak naše otázky občas mohou být takový zvláštní. Vám třeba přijdou nenormální. 

Ale my to neznáme. Tak se na nás nezlobte že je pokládáme. Protože si to 

nedovedeme moc dobře představit jo. Proto se jakoby 

Výzkumník 1: Taky proto to děláme všechno jo. Protože jako já jsem nikdy nebyla 

v dětským domově. Ani kolegyňka nikdy nebyla v dětským domově. Tak jakoby 

abych tam bydlela žila. Tak my nevíme vlastně co to všechno obnáší. Proto se ptáme 

na tyhle ty věci všechny. Tak jak vy 
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Výzkumník 2:  Když teda řeknete že na vás koukají jako na děcka z děcáku když to 

řeknu tak. Co to znamená jako. Jak vy to poznáte že zrovna takhle na vás koukají 

Respondent 12:  Tak jako tak neberou vás mezi sebe 

Výzkumník 1:  Aha 

Výzkumník 2:  Jako starší jako dospělý nebo jako děti 

Respondent 12:  Děti 

Výzkumník 2:  Držeji si odstup 

Respondent 12:  No jasně. No jako ne všechny ale tak jako většina jo 

Výzkumník 2:  A mají nějaký třeba jak bych to řekla nějaký narážky nebo 

Respondent 10:  Některý jo 

Respondent 12:  No. Pár se jich najde ale jako 

Výzkumník 1:  Jo  

Výzkumník 2:  Jako který ublížej který jsou jako s cílem jakože 

Respondent 12:  Třeba když nadávaji jak bych to řekla 

Výzkumník 1:  Řekněte to co říkají. To my nevíme co oni říkají 

Respondent 12:  Třeba jako do rodiny a takhle. Tak voni asi jako když tady s nima 

nejsme tak jako vy tak si nenecháme do toho nadávat. A když se ty děti koukají jako 

na průšvihový 

Výzkumník 1:  Jaký 

Respondent 12:  Jako průšvihový 

Výzkumník 1:  Jo. Průšvihový. Jo jo jo 

Respondent 12:  No 

Výzkumník 1:  Že teda automaticky tím že jste z dětskýho domova že to bude 

průšvih 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 1:  Je to průšvih. Jo takhle. To je docela smutná zkušenost 

Výzkumník 2:  A když už máte takovýhle reakce. Vy se cítíte jinak oproti těm venku 

Výzkumník 1:  Když se srovnáte 

Respondent 12:  Jsme ještě víc rozumější než oni venku 

Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 2:  Cítíte se nějak jinak ještě 

Respondent 10:  Ani ne 
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Respondent 12:  Aspoň máme další zkušenosti do života. Oni akorát to že jsou jako 

doma tak o to to budou mít horší když je doma rozmazlujou třeba 

Výzkumník 1:  Hm. To určitě takováhle takováhle zkušenost může být že že to 

takhle vnímáte. A oni říkáte mají od vás nějaký odstup. A ještě v něčem se to 

projevuje to že to že oni se na vás dívají jinak než na jiné než na jiné stejně staré lidi 

třeba. Pozná se to ještě v něčem co oni dělají třeba vůči vůči vám nebo říkají vůči 

vám 

Respondent 12:  Tak já já ty věci vypouštím jakoby jedním uchem tam a dalším ven 

takže já to nějak neřeším nehrotím no 

Výzkumník 2:  A ve škole je to v pohodě mezi děckama 

Respondent 12:  Tak já tak já mám pohodovou třídu jakoby my máme v pohodě třídu 

Výzkumník 2:  Vy taky. Taky je to ve škole v pohodě 

Respondent 10:  Jo 

Výzkumník 2:  Nerozlišujou to 

Respondent 10:  Ne 

Výzkumník 1:  Takže to rozlišení je venku jo 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 1:  Když jdete na vycházku třeba jo 

Respondent 12:  Jo. Nějak tak 

Výzkumník 2:  Takže to znamená že vás odsuzujou ty lidi který vás neznaj 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 2: Ty co vás znaj tak ty jsou v pohodě 

Respondent 12:  Hm 

Respondent 10: Ale ne všichni lidi. To je podle 

Výzkumník 2:  Někdo 

Respondent 10:  Voni to ani některý když jdou tak nevědí že jsme z děcáku. Ale 

nejsou tak zlí. Ale prostě jak se třeba chováme nadáváme sprostě tak proto pak na 

nás takhle koukaj 

Výzkumník 1:  Jo tahle takhle 

Výzkumník 2:  Takže je občas k tomu i důvod 

Respondent 10: Děláme ostudu občas taky někdy. Některý. Neříkám všichni ale že to 

udělá jenom jeden kluk třeba celou osudu a pak to schytá celej děcák že jo 

Výzkumník 1:  No samozřejmě. Samozřejmě. To bohužel takhle někdy takhle chodí. 

To je pravda 

Respondent 10:  Udělá jeden. Jeden člověk udělá průser a budou si myslet že ty 

průsery dělají všichni 
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Výzkumník 1:  A když třeba když třeba jedete někam. To znamená třeba 

předpokládám že jezdíte třeba s děckým domovem někde na zájezdy na výlety. Je to 

tak 

Respondent 10:  No 

Respondent 12:  No sem tam. Teďkom na to už nejsou moc peníze 

Výzkumník 1:  Ale jezdili jste 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 1:  A tam se. Když jedete někam pryč nebo jedete na koncert třeba 

někdy. Jeli jste na koncert někdy 

Respondent 10:  Já jo 

Respondent 12:  Byli jste tady. Já jsem tady teprve sedum měsíců 

Výzkumník 1:  Aha aha 

Respondent 10:  Tady odtuď jo. Ne z domova 

Respondent 12:  No z domova. Ale oni se ptaji jestli s děcákem 

Výzkumník 1:  S děcákem 

Respondent 10:  Ne. To ne 

Výzkumník 1:  Ne. Do divadla do kina 

Respondent 10:  Do kina jo. Do divadla taky 

Respondent 12:  Do kina to jsme byli nedávno 

Výzkumník 1:  Fajn a když přijdete do divadla nebo do kina jak se ty lidi chovaji 

protože to je trošku jiná situace než na ulici třeba. Jak se ty lidi k vám chovaji tam 

Respondent 10:  Normálně 

Výzkumník 1:  Jo. Jako jako když přijdou jakýkoliv jiní lidé. Ano 

Respondent 10: Protože neví že jsme z děcáku 

Výzkumník 1:  No jasně. Jasně a to je dobře. Jo. Když člověk nedá ten signál 

někomu že se něco děje tak oni obvykle reagujou taky tak že se nic neděje. Jo. 

Takhle. Tak fajn. Tak a teďka teďka dostáváte kapesný 

Respondent 11:  Jo 

Respondent 10:  Jo 

Respondent 12:  Jo. Tři stovky 

Výzkumník 1:  Na měsíc na rok 

Respondent 12:  Na měsíc 

Výzkumník 1:  Na měsíc. Na rok by to bylo docela docela špatně. Jak s tím vyjdete 

Respondent 12:  Jako 
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Výzkumník 1:  Pane Karle zkuste 

Respondent 11:  Utratíme to 

Výzkumník 1:  Utratíte to. Rychle. Utratíte to rychle pane Karle 

Respondent 10:  Za jeden den 

Výzkumník 1:  Za jeden den. Jak dlouho vám trvá než to utratíte 

Respondent 10:  A nekupuji si 

Výzkumník 1:  Počkejte vydržte nechte ho domouvit ano tak 

Respondent 11:  Třeba 

Výzkumník 1: Já bych to pak nepoznala na tý nahrávce víte. Tak. Co třeba. Jak 

rychle se podaří vám utratit kapesný 

Respondent 11:  Třeba za den nebo za dva dny já nevim 

Výzkumník 1:  A můžu se zeptat za co 

Respondent 11:  Třeba sem si to třeba sem si doma něco když jsem jel domů na 

víkend tak jsem si koupil pizzu 

Výzkumník 1:  Jo 

Respondent 11:  A ty další zbývající dvě stovky jsem si utratil za voňavku a za 

popkorn 

Výzkumník 1:  Jo. Jo jo. Prostě za něco co tady není 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  Jo. A pan Dan. Jak to vidí pan Dan s tím kapesným. Jak dlouho vám 

vydrží 

Respondent 10:  Podle toho jestli si vůbec na něco šetřím 

Výzkumník 1:  A na co se dá šetřit tady 

Respondent 10:  No tak na všelijaký věci 

Výzkumník 1:  Já nevim 

Respondent 10:  Boty 

Výzkumník 1:  Boty. A jaký byste chtěl za ušetřený 

Respondent 10:  Taky jsem si je mohl koupit ale nekoupil. Koupil jsem si místo toho 

ajpod 

Výzkumník 1:  A který jste měl v plánu ty boty 

Respondent 10:  Ef desítky 

Výzkumník 1:  Tak to je docela nákladná věc. Tak to není určitě za dvě stovky. To 

teda fakt není. No 

Respondent 10:  To ne. Adidas no 
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Výzkumník 1:  Hm. Právě právě 

Respondent 10:  No tak jsem na ně měl ale nekoupil jsem si je 

Výzkumník 1:  Jak dlouho trvalo než jste si na ně ušetřil 

Respondent 10:  Jeden den. Jsem vyzbíral jakoby vyměnil jsem s klukama za něco 

jinýho. Tak oni mě dali peníze a já jsem jim za to něco dal 

Výzkumník 1: Jo takhle. Výměným obchodem. Já jsem myslela že jste šetřil dlouho 

dlouho dlouho. Tak proto jsem se ptala 

Respondent 10:  Ne 

Výzkumník 1:  Vy jste na to přišel na lišáckej způsob docela teda. No vidíte. Tak to 

by mě ani nenapadlo 

Respondent 10:  Pro mě to není problém 

Výzkumník 1:  Hm. To je fajn. To bylo rychle teda. No a co vy 

Respondent 12: No já si víceméně kupuju kredit nebo třeba nějaký doplňky módní a 

tak 

Výzkumník 1:  To chce. Máme se krášlit. Je to pravda 

Výzkumník 2:  No dyť jo 

Výzkumník 1:  Je to pravda. A jak dlouho vám trvá než si třeba ušetříte  na něco 

takovýho co čím se chcete zkrášlit 

Respondent 12: Tak já si to více méně vždycky si to nějak rozplánuju co si chci 

koupit. A více méně si kupuju teda kredit no. Protože potřebuju bejt furt to u telefonu 

Výzkumník 1:  Pořád mobil na uchu 

Respondent 12:  Ne to ne. No ale já spíš píšu esemesky než to 

Výzkumník 1:  Jo takhle. Aha. Když říkáte něco něco pěknýho na sebe na zkrášlení a 

že tak jako rozplánováváte to málokdy slyšíme. Že si někdo tak plánuje něco. Podaří 

se vám to pak dodržet 

Respondent 12: Hm 

Výzkumník 1:  Jo. To je úžasný. To je fajn. Když se to podaří takhle krásně udělat. 

Přemýšleli jste. Vlastně o práci jsme už tady hodně povídali a přemýšleli jste někdy o 

svý budoucnosti 

Respondent 10:  Jo tak jo 

Výzkumník 1: Trošku 

Výzkumník 2:  V jakém směru 

Respondent 12:  Ohledně jakoby rodiny. Jako vim že se nemám chovat jak se chovali 

moji rodiče ke mně 

Výzkumník 2:  To je takový jako až budete mít někdy nějakou rodinu jak byste se 

chovala asi jo 
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Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 2:  Co vy 

Respondent 10:  Tak já se budu chovat jako moje rodina. Úplně normálně 

Výzkumník 2:  Ale o čem vy jste přemýšlel v souvislosti s tou budoucností 

Respondent 10:  Jo 

Výzkumník 1:  Co jste si tak představoval sebe v budoucnosti. Co tam tak bylo 

Respondent 10:. Ne. Že se budu snažil jako co nejvíc se učit. Co nejvíc jako udělat 

škol abych jako měl dobrý peníze a jako měl dobrou budoucnost no 

Výzkumník 1:  Pane Karle o čem vy jste přemýšlel ve své budoucnosti. Když jste tak 

o ní přemítal. Tak co byste tam rád viděl nebo měl 

Respondent 11:  Třeba obrovský modelový kolejiště s vláčkami 

Výzkumník 1:  Hm. Ta železnice vás zkrátka baví 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  Jo jo jo 

Respondent 11:  A že bych si na to vydělal. Mamce bych dal peníze nějaký. Babičce 

Výzkumník 1:  A chtěl byste ten model nějakej velikej 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 2:  A přemýšleli jste o tom kde byste třeba pracovali. Kde. V jakým 

místě městě 

Výzkumník 1:  Nebo na vsi 

Výzkumník 2:  Jo 

Respondent 10:  Já určitě v Liberci 

Výzkumník 2:  V Liberci 

Respondent 10:  Nebo Praha 

Výzkumník 2:  A proč 

Výzkumník 1:  Proč zrovna v Liberci 

Respondent 10: Já tam bydlím a líbí se mi tam 

Výzkumník 1:  Aha 

Výzkumník 2:  Takže je tam takovej ten kontext že to tam znáte. Jo. Jsou tam i 

kamarádi přátelé 

Respondent 10:  To jako no jo. Rodina no 

Výzkumník 2:  Co vy 

Respondent 12:  No tak já podle toho kde budu jakoby potom bydlet po osmnáctce až 

to tady jakoby dodělám teda spíš jako bych chtěla přejít do jinýho děcáku. To není 
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děcký domov se školou ale normálně dětský domov v Novém Strašecí. No a tam 

bych dodělala osmnáctku a tak pak bych pokud by byl přítel tak bych šla k přítelovi 

no 

Výzkumník 1: Jak se to liší v tom Strašecí 

Respondent 12:  Mají tam jinej režim úplně 

Výzkumník 2:  A když už jsme u toho čekáte teď osmnáctku abychom si řekli kolik 

vám tak je let 

Respondent 12:  Mě bude teďkom šestnáct v únoru 

Výzkumník 1:  Pan Dan 

Respondent 10:  Mě bude taky šestnáct v únoru o tři dny pozdějš 

Výzkumník 2:  Jo. Tak to budete slavit společně 

Výzkumník 1:  Tak to je krásný 

Respondent 11:  A mě ke šestnáct 

Výzkumník 1:  Vám už je šestnáct 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  Tak to vy už teda pamatujete o něco trošku víc. Je to tak. Asi jo. 

Když už máte pár dní navíc tak určitě určitě je to trošku trošku dál 

Výzkumník 2: Kde byste chtěl pracovat 

Respondent 11: No já nevim ještě 

Výzkumník 1:  V kterém městě byste věděl kde tak byste rád byl 

Respondent 11:  Nevim 

Výzkumník 1:  Ještě netušíte 

Respondent 11:  To je ještě daleko 

Výzkumník 1:  Na jednu stranu je to dobře. A je to pravda že je to ještě dva roky 

nějak schází. Ale ono to velmi rychle uteče 

Výzkumník 2:  A myslíte že teď se něčemu učíte. Myslíte si že u toho vydržíte nebo 

budete chtít jakoby to změnit ještě 

Respondent 12:  No právě já chci potom přejít jakoby na ten na tu kadeřnici no. Ač 

to půjde 

Respondent 10:  To je jasný že změnit. Taky změnit 

Respondent 12:   Do Strašecí 

Výzkumník 1:  Taky změnit. A vy pane Karle. Uvažujete o nějaké změně 

Respondent 11:  Asi ne 

Výzkumník 1:  Asi ne. A jak byste rádi bydleli v budoucnosti. To taky patří tak jako 

do toho výhledu kde byste rádi bydleli a s kým 



535 

Respondent 10:  Tak s ženou ne 

Výzkumník 1:  Jo já nevim. Někdo třeba ne 

Výzkumník 2:  Někdo třeba i s mužem že jo 

Výzkumník 1:  No samozřejmě 

Respondent 12:  No třeba jako holt já třeba jakoby s mužem a ne s holkou 

Výzkumník 1:  No jasně. Tak. Výborně. No a teď teď rád byste bydlel se ženou a teď 

jak jak vás tak napadla kdy kdy by to tak mělo bejt nebo za kdy by to mělo bejt. Teď 

je vám šestnáct téměř 

Respondent 10:  Určitě bych se s ní vzal 

Výzkumník 1:  Máte představu že byste se oženil 

Respondent 10:  Hm  

Výzkumník 1:  No a co dál. Za kdy. Až vám bude kolik třeba 

Respondent 10: Devatenáct dvacet dvacet pět asi 

Výzkumník 1:  Pětadvacet 

Respondent 12:  Devatenáct dvacet pět 

Respondent 10:  Kolem jako devatenácti 

Výzkumník 1:  Kolem devatenácti. Pan Karel. Jak uvažoval. S kým by rád bydlel 

Respondent 11:  Jestli ještě bude žít mamka tak budu bydlet s mamkou. A bydleli 

bysme v menším rodinným baráku. Na půdě bych si udělal to kolejiště 

Výzkumník 1:  Tam by bylo na to místo. To je pravda 

Respondent 11:  Jo. Že půda je obrovská 

Výzkumník 1:  A teď bydlíte v rodinným domku 

Respondent 11:  Ne. V paneláku 

Výzkumník 1:  Takže v paneláku byste nechtěl bydlet 

Respondent 11:  Ne 

Výzkumník 1:  Ne. To spíše ten domeček. No a co slečna tady. Jak to je 

Respondent 12:  No. Jo v nějakym baráčku rodinným 

Výzkumník 1:  Jaký to má výhody 

Respondent 12:  Tak jste tam odděleni od těch ostatních lidí 

Výzkumník 1:  Aha 

Výzkumník 2:  Soukromí jako 

Respondent 12:  No 

Výzkumník 1:  A jaký to má nevýhody 
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Respondent 12:  Tak musíte si to musíte si na to vydělat 

Výzkumník 1:  No právě. No právě. Máte tak představu kolik stojí takový bydlení 

Respondent 12: No tak  dva až pět milionů 

Výzkumník 1:  Ten domeček 

Výzkumník 2:  To je za pořízení toho baráku 

Výzkumník 1:  A kolik stojí tak když člověk bydlí třeba v nějaký bytě 

Respondent 12:  Tak u nás za chalupu vyjde nastejno. Podle toho jak bydlí v tom 

baráku v tom paneláku. Protože platíte ten nájem vodu a tak. A tam si platíte jen 

vlastně jenom elektriku 

Výzkumník 1: No tak někdy taky taky za vodu se taky musí platit a za odvoz 

odpadků a za spoustu věcí. Ale je pravda že to že to vyjde na stejno po mnoha letech 

po mnoha letech to je pravda. No a co ještě kromě teda partnera nebo partnerky nebo 

maminky. Co ještě tak jako si představujete v budoucnosti 

Respondent 12:  Miminko časem 

Výzkumník 1: Časem miminko. Kolik by vám tak bylo když by bylo to miminko 

nebo co by se stalo 

Respondent 12:  Já nechci aby moje dítě aby se narodilo a já byla stará a nevěděla co 

von by chtěl nosit 

Výzkumník 1:  Aha 

Respondent 12:  A aby prostě mi neříkal mami ježíši ty jsi úplně stará. To jako zase 

ne. Třeba jako v devatenácti nebo tak 

Výzkumník 1:  A je s kým 

Respondent 12:  Jo 

Výzkumník 1:  Jo. To je to důležité taky samozřejmě. A co vy pane Dane. Vy jste 

říkal že byste se rád oženit až vám bude několik let 

Respondent 10:  Asi jo 

Výzkumník 1:  A děcka. Máte nějakou představu o téhle věci 

Respondent 10: No nejdřív asi auto. Určitě barák. Až pak ty děti 

Výzkumník 1:  Kolik byste dětí chtěl 

Respondent 10: Stačí dvě 

Výzkumník 1:  Stačí dvě 

Respondent 10:  Bohatě 

Výzkumník 1:  A co pan Karel. Přemýšlel někdy 

Respondent 10: Holku a kluka 

Výzkumník 1:  O téhle věci 
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Respondent 11:  No ještě je času dost na to 

Výzkumník 1:  No to je pravda. Máte spoustu času ano. Tak fajn 

Výzkumník 2:  A když se vrátíme k té práci. Jak to chodí když člověk někde pracuje. 

Jak si to představujete. Nebo máte nějakou zkušenost 

Respondent 12:  Má určitej určitej plán a ten musí dodržet jinak prostě se mu 

nenačtou ty hodiny který odpracuje. A tím pádem dostane nižší plat 

Výzkumník 2:  A jak to ještě chodí. Máte tu zkušenost. Chodíte na praxi 

Respondent 12:  Musí tam přijít. Jo jo 

Výzkumník 2:  Jo. A jak to tam je 

Respondent 12:  Musí tam docházet jinak vás vyhoděj 

Výzkumník 2:  Ještě vy máte na to ještě nějakou připomínku 

Respondent 10: Ani ne 

Výzkumník 2:  Řekl všechno 

Výzkumník 1:  Tak a teď já poslední v týhle věci asi. Jaký si představujete že si 

budete kolik peněz si tak vyděláte až budete opravdu pracovat. Kolik tak peněz si tak 

člověk vydělává když se vyučí 

Respondent 10:  No tak 

Výzkumník 1:  A vyučí se třeba tím aranžérem nebo zahraníkem nebo tím tím 

kuchařem cukrářem. Kolik tak si vydělává ten člověk peněz. Jedna věc je co by chtěl 

a druhá věc je jak to chodí. Tak co myslíte. Jak to chodí nejdřív 

Respondent 12:  V tomhle tom státě by to byl tak maximálně do třiceti tisíc. 

Maximálně 

Respondent 10:  Tak já mám svých svůj účet už s alimentama. A tam mám docela 

dost peněz. Dost no. Asi už nějakých sedumset nebo šestsettisíc už tam mám. To 

mám už od narození ten účet. No takže 

Výzkumník 1:  Vy budete mít trošku lepší situaci možná 

Respondent 10:  No 

Výzkumník 1: A kolik peněz si tak budete vydělávat 

Respondent 10:  To já nevim 

Výzkumník 1:  Co myslíte 

Respondent 10:  Tak třicítku možná. Nevim. Nedokážu to odhadnout 

Výzkumník 2:  A kolik si vydělaj kuchaři 

Respondent 10:  Jaký to bude pozdějš. Co bude vláda dělat a takovýhle 

Výzkumník 1:  Jo. To je pravda 

Výzkumník 2:  A kolik si vydělávaj kuchaři u nás 
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Respondent 10: Podle toho jaký no 

Respondent 11:  No já nevim jaký si vydělávaj 

Výzkumník 2:  A kolik byste si chtěl vydělat 

Respondent 11:  Třeba šedesát tisíc 

Výzkumník 1:  Tak určitě to bychom rádi určitě všichni. Jen si myslim že jen si 

myslim že to asi pro nás  neplatí 

Respondent 11:  Jo 

Výzkumník 1:  To vůbec ne. Tak a teď teď 

Výzkumník 2:  A když to vememe úplně tak když už jsme u tý budoucnosti nějaký. 

Bojíte se něčeho v tý budoucnosti 

Výzkumník 1:  Je něco z čeho máte obavy třeba. Nebo co vám dělá starosti 

Respondent 12: Že budu že budu podobná mámě 

Respondent 10:  Asi až mi um až mi umře máma a takovýhle. Rodina až to 

Výzkumník 1:  Že byste zůstal sám 

Respondent 10: No jasně 

Respondent 11: Taky že bych zůstal sám 

Výzkumník 1:  Neumíte si to představit jako jak člověk může fungovat sám třeba 

Respondent 10:  Jako já budu mít aspoň ženu. Ale jako bojím se o tu mamku no 

Respondent 11:  To já taky 

Výzkumník 1:  Jo. A slečna. Je něco co vzbuzuje obavy třeba v budoucnu 

Respondent 12:  Asi že by mě pronásledovalo moje dětství asi 

Výzkumník 1:  Mohlo by se to stát 

Respondent 12:  Tak asi je to možný. Nevim 

Výzkumník 1:  A jak byste to poznala 

Respondent 12:  Jako že by přišli nějaký …. a tak 

Výzkumník 1:  Jak byste to poznala že vás pronásleduje dětství 

Respondent 12:  Já bych už to řekla 

Výzkumník 1:  Tak jak si to myslíte 

Respondent 12:  Nevim. Tak čím jsem si prošla tak se bojím jako že se stane nějakej 

okamžik že se mi všechno připojeme 

Výzkumník 1: Jo. Že na to budete najednou že se vrátí vzpomínka 

Respondent 12:  No jasně 

Výzkumník 1:  Takhle myslíte 
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Výzkumník 2: A máte pocit že budete mít život ve svých rukách. Že budete mít 

jakoby  možnost ho nějak změnit až budete ty dospělý se vším všudy 

Respondent 10:  Já myslím že jo 

Výzkumník 2:  A co to co to dělá tu šanci že máte tu tu možnost tý změny. Co to dělá 

Výzkumník 1:  Co byste změnili. Tak. Zkusme se nejdřív zeptat takhle. Co byste 

změnili kdybyste teď byli dospělý co byste změnili 

Respondent 10: A jako co jako v čem 

Výzkumník 1:  V čemkoliv. Co byste změnili 

Respondent 10:  Tak jinýho prezidenta. Nějakýho mladýho 

Výzkumník 1:  Fajn. To bysme mohli mít všichni ano. Tak co ještě byste změnili 

Respondent 11:  Lepší vládu která by pořád jenom nezdražovala 

Výzkumník 2: To je taky pravda. A kdyby se někdy v budoucnu něco dělo třeba jsme 

se bavili o tom že byste měnili třeba to zaměstnání nebo povolání. Kadeřnice nebo 

podobně. Máte nějakou možnost tý změny. Myslíte že to dokážete 

Respondent 12:  Jo 

Respondent 10:  Jo jasně 

Výzkumník 2:  A jak se to dokáže 

Respondent 12:  Normálně asi přejdu jakoby na ten jinej obor. To se sice budu o to 

muset víc snažit protože jsem tam nebyla od začátku roku 

Výzkumník 2:  Takže jít do školy jakoby 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 2:  Tam se to  naučíte. A vy taky 

Respondent 10:  Asi tak nějak 

Výzkumník 2:  Takže jakoby možnost tohohle změnit svoji profesi je ve škole 

Respondent 12:  Hm 

Výzkumník 2:  Takže se dobře učit 

Respondent 10:  Jo 

Výzkumník 2: A s tim taky přistupujete k tomu učení 

Respondent 12:  Jo 

Respondent 10:  No jasně 

Respondent 12:  Ještě nemám žádnou trojku od toho od tý doby co jsme tady. Co je 

novej rok 

Výzkumník 2:  To je dobrý no 

Výzkumník 1:  To teda opravdu. Super 
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Skupinový rozhovor 5 

 

ČÁST I 

Výzkumník: A mě teďka vynechává to moje nahrávací zařízení. Takže to bude 

docela zajímavý teď. Tak to bude mazec. No. A teď teď taková další věc na kterou 

jsem se chtěla zeptat. Vy jste říkali že máte za sebou nějakou praxi. Že jste někde už 

byli 

Respondent 13: Jo to jo 

Výzkumník: To určitě. A teď zkusili jste někde úplně mimo praxi třeba někde 

brigádu. Třeba když jedete domů k rodině 

Respondent 13: To ne 

Respondent 14: Já jsem pomáhala v jednom domě  od známý 

Výzkumník: Přes známou jste se dostala 

Respondent 15: Já jsem měla. Ale já jsem nešla protože jsem to nevěděla že to vůbec 

je 

Výzkumník: Aha 

Respondent 15:  Vůbec nešla 

Výzkumník: Dobře. No a teď co myslíte kolik si tak člověk vydělává tou vaší prací. 

Jakou máte představu 

Respondent 14:  Podle toho jaká jaká to je práce 

Výzkumník: Když když byste pracovala v oboru. Kolik si tak člověk vydělává 

Respondent 14: No tak takových osum tisíc. Jako když teda na brigádách. No tak 

nevim normálně platově ale tak 

Výzkumník: Kolem osmi tisíc 

Respondent 14:  Když pracuje celej měsíc a snaží se no 

Výzkumník: A co myslíte vy. Kolik si tak lidí vydělává tou prací kterou vy se vlastně 

učíte 

Respondent 15:  To záleží kolik tam toho lidí jakože napečou a udělaj 

Výzkumník: To jo. Ale tak kolik myslíte. Jakou máte představu o tom že si lidi 

vydělávaj běžně 

Respondent 15:  Tak sedm. Šest 

Výzkumník: Sedm tisíc. Šest sedm tisíc. Máte představu 

Respondent 15:  Asi jo 

Výzkumník: Asi. Pane Láďo. Jakou vy máte představu že si lidé vydělávají jako 

prodavači 
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Respondent 13: Já. Tak stejně. Sedum tisíc 

Výzkumník: Asi tak sedm tisíc. Hm 

Respondent 13: Jo 

Výzkumník: No a a myslíte že to je že to je jakoby dost na to aby člověk byl sám živ. 

Aby aby vlastně se z něj stal ten dospělej kterej se stará o sebe. Nebo jak to je tohle 

Respondent 14:  No je částečně výdělečnej. Ale nevystačí mu to na nájem na jídlo. 

Možná pro něj samotnýho. A to ještě musí jako si našetřit jako pořádně 

Výzkumník: Máte pocit že si má hodně našetřit 

Respondent 14:  No protože osm tisíc v týdle době je docela málo. Když člověk 

poplatí nájmy a takovýhle. Jídlo. Elektřinu. Prostě ty výdaje. Tak mě to přijde málo. 

Těch peněz 

Výzkumník: Takže slečně Kristýnka si myslí že že je to docela málo. Jakou máte 

představu o tom že by to mělo být. Tak 

Respondent 14:  Tak aspoň do života tak patnáct tisíc jako 

Výzkumník: Patnáct tisíc. Co vy si myslíte Míšo 

Respondent 15:  Tak já nevim 

Výzkumník: Netušíte vůbec. Co myslíte. Kolik tak stojí bydlení. Když člověk si 

pronajme nějakej byt 

Respondent 15:  Tak osm devět možná i deset tisíc. Záleží jak je to veliký 

Výzkumník: To asi ano. To jo. To jo. Pane Láďo co vy si myslíte. Kolik tak by 

člověk potřeboval mít peněz na to aby aby mohl bydlet sám 

Respondent 13: To nevim 

Výzkumník: Nemáte představu vůbec 

Respondent 13: Ne 

Výzkumník: A vaši vaši rodiče nebo někdo blízký máte nějaký srovnání kolik tak 

toho je to je ve srovnání s tím co teďka si tady říkáme. Náklady na bydlení 

Respondent 14:  No tak třeba rodiče jako platěji dvanáct tisíc za byt za bydlení. Pak 

mají asi čtyři tisíce na jídlo. A zbytek jakoby na ty doplatky. Na vodu. Elektřinu a 

různý náklady 

Výzkumník: Což je docela hodně peněz. Je to docela náročná věc. To je náročná věc 

tedy. A teď jak byste chtěli bydlet vy když byste byli těmi dospělými. Jakou máte 

představu o bydlení 

Respondent 14:  Abych byla zajištěná do budoucna 

Výzkumník: Tak v čem byste chtěla bydlet 

Respondent 14:  Tak rodinej baráček. Mít aspoň tak třicet tisíc na měsíc platu. Abych 

byla prostě dobudoucna pro svoje děti ještě měla jako zajištěnou budoucnost. 

Neskončila na tý nule 
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Výzkumník: Myslíte hodně lidí končí na nule 

Respondent 14:  No tak většinou co se všichni hrnou já chci bydlet sama. Tam si 

utratěji peníze hned z první výplaty a pak jako koukaji co jako nemaji do pusy. 

Takže jako tohle je špatnej přístup. Prostě si počkat vydělat si. Až prostě člověk bude 

připravenej tak odejít 

Výzkumník: Jo. A jít jít do toho domečku někde 

Respondent 14:  No 

Výzkumník: Jakou vy máte představu o svém bydlení 

Respondent 15:  Rodinej dům. Auto. A pak jakože šetřit jakože na budoucnost. Že 

prostě že když jako je to pro proletno takže nebudu mít nic. A nechci jakože aby ze 

mě bylo bůh ví co 

Výzkumník: No kde byste chtěli bydlet. V jaký lokalitě 

Respondent 14:  No v zahraničí 

Výzkumník: Vy byste chtěla někam do zahraničí. Kterou zemi byste si vybrala 

Respondent 14:  Nevim ještě 

Výzkumník: Nějakou severní jižní 

Respondent 14:  Něco exotickýho 

Výzkumník: Něco exotickýho. V Asii někde. Thajsko třeba. Nebo Afrika 

Respondent 14:  Nevim. Možná. Ještě jsem o tom nějak úplně nepřemýšlela. Ale tam 

kde je moře a je teplo 

Výzkumník: Někde spíš na jihu. A vy Míšo. Kde vy byste chtěla bydlet 

Respondent 15:  Já. Já bych chtěla bydlet v Bulharsku protože já tam mám rodinu. 

V Bulharsku. Tak bych chtěla bydlet v Bulharsku 

Výzkumník: Chtěla byste za nimi v budoucnu 

Respondent 15:  No 

Výzkumník: A teď Láďa. Kde by chtěl bydlet a jak si představuje svoje bydlení. Tak 

Respondent 13: Nevim 

Výzkumník: Kde byste chtěl bydlet 

Respondent 15:  Na stromě 

Výzkumník: Ale 

Respondent 13: Ne. V Praze 

Výzkumník: Vy byste byl v Praze rád. A chtěl byste bydlet sám nebo s někým 

Respondent 13: Sám 

Výzkumník: V nějakým pronajatým bytě nebo garsonce nebo někde v domě. Já 

nevim 



543 

Respondent 13: Bytě 

Výzkumník: Bytě. Jak by mě být podle vás veliký abyste se cítil dobře 

 

ČÁST II  

Respondent 14:  Tak nějak od šesti let do patnácti let 

Výzkumník: Od šesti let do patnácti let 

Respondent 14:  Věkově 

Výzkumník: Takže to je docela docela takovej jakoby pestrej průřez bych řekla. A co 

myslíte je lepší je lepší bydlet sám takhle anebo bydlet takhle s někým když když je 

to docela pestrý 

Respondent 14:  No vono se tam sami nebydleli jako 

Výzkumník: Myslim sám jako ve stejný věkový skupině tak. Já jsem to špatně řekla. 

Co myslíte 

Respondent 14:  Podle mě to nějak nevadí. Já se přizpůsobím vždycky. Tý situaci. 

Vybírat si prostě nemůžete  

Výzkumník: A krom toho že že jste říkala že vlastně že vlastně v té rodince jste kvůli 

sestře 

Respondent 14:  No nejsem kvůli sestře. Jsem tu kvůli mně samotný 

Výzkumník: Jo jo jo 

Respondent 14:  Já jsem sem přišla před rokem. A ségru teďkom jakoby sem dali 

před o prázdninách jakoby 

Výzkumník: Aha 

Respondent 14:  Že sem přišla 

Výzkumník: Aha. Takže vy jste přišla sem teďka 

Respondent 14:  Já jsem přišla z Černýho Mostu jakoby sem na tuhle rodinku kvůli 

ségře protože tam nebylo místo pro nás dvě 

Výzkumník: Aha. Aha. Takže byste museli být rozdělený. A to by bylo asi pro ní 

Respondent 14:  Jo a tady prostě spíš dávají sourozence k sobě spolu k sobě. 

Nemůžou je dát od sebe 

Výzkumník: A je to dobře nebo špatně. Co myslíte 

Respondent 14:  Je to dobře. Já si myslím 

Výzkumník: Je to dobře. Heleďte a když když tak jako člověk přemýšlí o tom jaký je 

rozdíl v těch rodinkách. Jak se to liší ta rodinka tady a ty rodinky co jsou v bytech 

Respondent 14:  Ve vychovateli asi tak 

Výzkumník: A jinak jde třeba něco jinýho než osoby 
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Respondent 14:  Jinak jde to. Samostatnej pokoj. Ale to jsou takový takový věci 

jenom. Spíš jde o to chování. Jak se prostě ty vychovatele chovaj jako k ostatním a 

jakej mají přístup hlavně k těm dětem 

Výzkumník: A když když tak jako mluvíme o tý dospělosti vlastně. Vás ta dospělost 

čeká poměrně rychle bych řekla. Minimálně ta osmnáctiletá tedy ta zletilá dospělost. 

Tak je něco co co vlastně člověk získává tím že bydlí třeba v té rodince někde v tom 

bytě. Anebo je to stejné když bydlí tady 

Respondent 14:  Tak je to úplně stejné. Protože jenom prostě jsou trošku oddělený. 

Akorát tam mají větší soukromí. Protože tady ty děti se vídají navzájem každej den. 

Tam je to takový že se potkají ale každý má svůj svůj byt. A prostě každej každý jiný 

jako konec že se nepotkávaji úplně každej den. Že je to takový soukromější 

Výzkumník: A je něco co co si člověk jakoby. Nebo čím může člověk sám když je 

tady třeba začne tady na v tomhle objektu čím může člověk přispět k tomu aby se 

třeba dostal do do tý rodinky která je samostatně někde třeba na Černým Mostě 

Respondent 14:  No si musí asi požádat  

Výzkumník: Já nevím. Já nevím jak to chodí 

Respondent 14:  Já taky nevím. Mě to právě jenom přesunuli sem kvůli tý sestře 

protože tam nebylo místo 

Výzkumník: Takže vy jste od začátku byla na tom Černém Mostě. A pan Láďa má 

zkušenost s bydlením tady nebo taky na Černým Mostě jenom nebo taky tady nebo 

jak to bylo 

Respondent 13:  Taky tady i na Českém Mostě 

Výzkumník: A jak vy jste tady dlouho pane Láďo 

Respondent 13:  Já. Půl roku 

Výzkumník: Půl roku. To není vůbec dlouhá doba. To je poměrně krátký čas. Slečna 

Míša jak je tady dlouho 

Respondent 15:  Rok a osm měsíců 

Výzkumník: Rok a tři měsíce 

Respondent 15:  Osm 

Výzkumník: Osm měsíců. Pardon 

Respondent 15:  Já jsem tady rok 

Výzkumník: Vy jste tady rok. Tak fajk. Teď teď jak to chodí když člověk někde 

pracuje. Jak se k němu lidi chovaj 

Respondent 14:  Měli by se chovat rovnocenně. Jako spolupracovník. Nebo když je 

šéf tak prostě je nadřízenej ale pořád by měl mít takový funkce jakoby aby se k němu 

choval tak rovnocenně. Protože je to spolupracovník. Kolega. Takže tam by neměli 

být nějaký hranice jakože ten je lepší ten je horší 

Výzkumník: A jsou někdy 
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Respondent 14:  No podle toho když ten člověk nedělá svoji práci tak jsou jako 

pochyby. Ale když jí dělá bez problémů tak by neměli být žádný problémy 

Výzkumník: Pane Láďo. Jakou vy máte zkušenost s tímhle tím. Jak jak to je. Jak to 

chodí v tý práci. Jak se ty lidi v tý práci chovaj. Na tý praxi třeba. Co myslíte. Pan 

Láďa krčí rameny což znamená že 

Respondent 13:  Nevim 

Výzkumník: Že neví. Slečna Míša. Jak jak vy to vidíte. Jak jak to je. Jak se jak to 

chodí v tý práci 

Respondent 15:  Nevim 

Výzkumník: Vy jste si vozkusila teď praxi a čeho jste si tam všimla. Jak to chodí 

mezi těma lidma 

Respondent 15:  Že jsou tam že je tam jedna Ukrajinka a jedna Ruska. Je z Ruska. A 

jeden Čech. A voni furt po mě něco chtěji. A já jakože nechápu. Protože oni na mě 

nemluvněji česky. Jedna mluví ukrajinsky. A druhá na mě mluví 

Výzkumník: Je obtíž je obtíž jim porozumět. Protože mluví trošku jinak 

Respondent 15:  Hm 

Výzkumník: No spousta lidí samozřejmě rusky už neumí a ukrajinsky taky ne. To je 

jasný 

Respondent 14:  Já budu chodit na kurzy ruštiny. Od třicátého 

Výzkumník: Od třicátého. A to je něco co jste si vybrala sama 

Respondent 14:  Jo 

Výzkumník: Co vás k tomu vedlo. To je docela zajímavá věc. Málokdo si takhle 

vybírá ruštinu 

Respondent 14:  Protože mě to baví. A i přítel mluví rusky. Takže bych si s ním 

mohla takhle aspoň povídat. A zvlášť mě to baví že je to takový lehký docela 

Výzkumník: Není to těžký ano 

Respondent 14:  Proč to nezkusit  

Výzkumník: Proč ne. Máte pravdu. Člověk má vyzkusit všechno co se nabízí. Pravda 

je že některý věci nemusí. Tak fajn.  
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Příloha 7: Časové osy s horizontem roku 
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