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ANOTACE
Tato diplomová práce se zabývá životním stylem singles a jejich
interpersonálními vztahy. Je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou
a část empirickou. Teoretická část je dále rozčleněna do čtyř kapitol.
V první kapitole autorka popisuje historické pozadí singles a jejich
specifika. V druhé kapitole se zabývá možnými příčinami životního stylu
singles. Dále pojednává o rozdílech mezi single muži a single ženami a
v poslední kapitole se autorka věnuje světovým i českým výzkumům
singles. V empirické části je popsána kvalitativní výzkumná sonda,
mapující životní styl single mužů z hlediska jejich interpersonálních
vztahů, volnočasových aktivit a celkového přístupu k životu.
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ABSTRACT
This thesis deals with the lifestyle of singles and their interpersonal
relationships. It is divided into two parts, theoretical and empirical. The
theoretical part is divided into four chapters. In the first chapter the author
describes the historical background of singles and their specifics. The
second chapter discusses the possible causes of the lifestyle of singles.
Further, it is devoted to the differences between single men and single
women. In the last chapter, the author describes both, the worldwide and
Czech researches of singles. In the empirical part, a qualitative research
exploration is described, mapping the lifestyle of single men in terms of
their interpersonal relationships, leisure activities and overall approach to
life.
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ÚVOD
V současné době se začíná v médiích stále více diskutovat na téma
rostoucí rozvodovosti, klesající sňatečnosti a zvyšujícího se počtu
domácností jednotlivců, dávaných do souvislosti se skupinou singles.
Přesto není skupina singles žádným novodobým objevem. Její definice a
podoba se samozřejmě v průběhu času měnily a mění, pod tlakem
společnosti a jejích hodnot, i politického a kulturního zázemí.
V současnosti do skupiny singles zařazujeme nejen jedince, kteří jsou
ovdovělí, rozvedení či se pro život bez partnera rozhodli zcela dobrovolně.
Ale zařazujeme mezi singles také mnoho dalších, odlišně žijících lidí.
Proto jsem se rozhodla alespoň částečně přispět svou diplomovou prací
k osvětlení aktuálního charakteru dnešních singles.
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První částí je
teoretická část, druhou částí práce je část empirická. Teoretická část je dále
rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole popisuji historické pozadí a
specifika singles. V druhé kapitole se zabývám možnými příčinami
životního stylu singles. V třetí kapitole pojednávám o rozdílech mezi
single muži a single ženami a v poslední kapitole teoretické části se věnuji
výzkumům singles na českém i světovém výzkumném poli.
V empirické části je popsána kvalitativní výzkumná sonda, týkající
se životního stylu single mužů, z hlediska jejich interpersonálních vztahů,
volnočasových aktivit a jejich celkového přístupu k životu.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 SINGLES
1.1 Historické pozadí jevu tzv. singles
Fenomén singles se může zdát mnohým jako poměrně novodobá
záležitost, ale není tomu tak. Toto téma se začalo v médiích sice podstatně
více prosazovat až v posledních dvaceti letech, ovšem historie singles je
mnohem pestřejší, než jsou pouhé záznamy vývoje společnosti za
posledních pár desítek let. DROTOVÁN a BLEHA (2008, s. 62) tvrdí, že
singles vlastně existují od nepaměti, neboť v každé době existovala jistá
skupina lidí, která partnerské vztahy, ať už z jakéhokoli důvodu,
nevyhledávala ani nechtěla.
V tradičních společnostech se ovšem počet singles pohyboval pouze
kolem dvanácti procent a z hlediska společnosti pro ně existovalo
institucionální zařazení. Například neprovdané ženy nejčastěji pomáhaly
v domácnosti svých příbuzných či odcházely do kláštera a svobodní muži
krom kláštera často našli své místo v armádě. Skupinu tehdejších singles
bychom taky mohli najít zejména v řadách služebnictva, neboť jim právě
status svobodný a bez závazků zajištoval často doživotní místo
v domácnosti zaměstnavatele. Taktéž bylo těžké najít si partnera či
partnerku v momentě, kdy se člověk pohyboval v odlišné sociální vrstvě,
což byl například případ právě služebnictva. Jednočlenné domácnosti, jak
je známe dnes, byly ale naprostou výjimkou (MOŽNÝ, 2008, s. 200).
Jak je vidět, podoba singles se samozřejmě neustále měnila a mění pod
tlakem doby a jejích hodnot, sociálního a politického uspořádání i
kulturního chování, typického pro jednotlivá historická období. Stejně tak
jako se neustále mění i terminologie a přístup společnosti k této
problematice. Proto bych v této kapitole, dříve než se dostanu
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k samotnému vysvětlení pojmu singles z pohledu dnešní doby, popsala
také alespoň okrajově historické pozadí vývoje singles v minulosti.
Úplné počátky trendu singles je těžké časově přesněji zařadit, ale
obecně se řadí do období šedesátých a sedmdesátých let minulého století.
V této době vyvrcholil vývoj třetí sexuální revoluce, k jejímž hlavním
determinantům patří především postup sekularizace, růst životní úrovně,
zvýšení vzdělání žen, jejich zvyšující se ekonomická nezávislost a
v neposlední řadě také existence nových antikoncepčních prostředků, jako
je například hormonální antikoncepce či nitroděložní tělísko, které
dopomohly emancipaci sexu od reprodukce, manželství i romantické lásky
(MOŽNÝ, 2002, s. 120). Také se koncem šedesátých let, nejdříve ve
Skandinávii, západoevropských zemích a v USA, začal výrazněji
projevovat trend klesající ochoty, zejména mladých lidí, uzavírat sňatky
(MATOUŠEK, 1993, s. 102). V USA jsou tato léta spojena s kulturou dětí
květin neboli hippies. Vztahy v této historické epoše začaly být vnímány
více volně, jako věc dobrovolné volby a taktéž začalo docházet k otevřené
kritice manželství jakožto monopolu na sex, stejně jako došlo
k výraznému oslabení instituce rodiny. Kultura hippies razantně ovlivnila
postoje mnoha mladých lidí po celém světě, kteří v duchu této nové
kultury začali více cestovat, užívat si života plnými doušky, poznávat svět
a také experimentovat s drogami.
Zdrojem nových pohledů na soukromý život se stala feministická
sociologie rodiny, jež se v průběhu šedesátých a sedmdesátých let
rozvíjela nejdříve v USA a posléze i ve Velké Británii a Francii.
Feministická sociologie rodiny začala poukazovat na nerovnosti mezi
členy rodiny a začala bořit ideu rodiny, jako jednotky složené s jedinců se
stejnými zájmy (RADIMSKÁ, 2003). K této renesanci feminismu přispěla
samozřejmě řada mnohých faktorů. Například RENZETTI a CURRAN
(2003, s. 46-47) ale považují za jeden z hlavních důvodů této renesance
především nespokojenost žen se skutečnou mírou rovnoprávnosti,
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upozorňující na rozpor mezi ideologií rovnosti a svobody, kterou tehdejší
mužští radikálové prosazovali a jejich sexistickým chováním vůči ženám.
Tehdejší postoj mužů sice na jedné straně umožnoval již ženám zapojit se
například do různých společenských hnutí a vystavovat se stejným
rizikům jako jejich mužští kolegové, na druhé straně je však v těchto
hnutích tlačil do tradičně podřadných pozic, jako byla zapisovatelka či
kuchařka, což pochopitelně vedlo k nespokojenosti žen s tímto do očí
bijícím rozporem.
V české společnosti byl vývoj odlišný, neboť komunistický převrat
v roce 1948 zcela odřízl naši společnost od západních společností, díky
čemuž k nám třetí sexuální revoluce přišla pozvolna až po Sametové
revoluci v roce 1989.
Mezitím co na západě docházelo k baby-boomu a vzestupu
rodinného života, česká společnost se v padesátých letech zatím
připravovala na možnost války a mobilizovala se celá její populace. Tato
pracovní mobilizace byla ženám předkládána jako příležitost rovné šance
na zaměstnání a jako nová cesta jejich emancipace a oproštění se od
handicapu mateřství, neboť byly v této době budovány mateřské školky a
jesle, které přijímaly děti již od tří měsíců věku, což byla doba, po které
ženám běžně končila mateřská dovolená. Tyto mateřské školy a jesle
ženám sice na jedné straně umožnily chodit do zaměstnání, ovšem časem
se ukázalo, že to není zcela ideální řešení. Ženy totiž často absentovaly
v práci kvůli onemocnění svých dětí a náklady na jedno místo pro dítě
v jeslích, byly vyšší než kapitalizovatelná nadhodnota práce ženy
v zaměstnání. Bohužel v době, kdy se tento fakt začal projevovat, již
byly příjmy mužů natolik sníženy, že k udržení základní životní úrovně
rodiny byly potřeba již platy dva, a proto nebylo možné ženy z oblastí
zaměstnání zase demobilizovat. Určitý kompromis nastal až s
prodloužením mateřské dovolené v půlce šedesátých let (MOŽNÝ,
2002).
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Obecně byl ale pro českou společnost v rámci celého období
komunismu typický především nízký věk vstupu do manželství. Přičemž
mnoho těchto sňatků bylo uzavřeno z důvodu těhotenství partnerky nebo
těhotenství následovalo v krátké době po svatbě. Také začala výrazně
stoupat rozvodovost a rozvod se především začal brát jako všeobecně
přijímané řešení manželských neshod. (CHALOUPKOVÁ a
ŠALAMOUNOVÁ, 2004, s. 13)
Doba komunismu je také spojována s velkými zásahy státu do práv
svobodného občana. KAISEROVÁ (2005, s. 112) považuje toto
zasahování do práv občanů ze strany státu za jeden z důvodů prvotního
oslabování instituce rodiny u nás. Tvrdí, že mladí lidé často nabyli dojmu,
že se o ně a o jejich rodinu stát postará, ovšem narazili na realitu, jež byla
podstatně jiná, a možná také proto byla rozvodovost v této době vysoká.
Ovšem díky státním podporám péče o dítě byla situace svobodných či
rozvedených matek poměrně důstojná.
K významnější změně reprodukčního chování došlo až po pádu
komunistického režimu, kdy mladé generace, vyrůstající ve zcela nových
ekonomických podmínkách, stále častěji začínají odmítat či odkládat
vstup do manželství a plození potomků. Úroveň plodnosti tak klesá až na
hranici prosté reprodukce. Taktéž je v této době možné pozorovat
vzrůstající počet dětí neprovdaných matek a v neposlední řadě stále stoupá
také rozvodovost a to i přes snižující se počet sňatků. (CHALOUPKOVÁ
a ŠALAMOUNOVÁ, 2004, s. 13) Všechny tyto faktory, jako je nízká
úroveň plodnosti, vysoká rozvodovost, či vzrůstající počet dětí narozených
mimo

manželství,

spadají

do

projevů

takzvaného

druhého

demografického přechodu, který v české společnosti můžeme pozorovat
již od počátku devadesátých let.
Dle KAISEROVÉ (2005, s. 112-113) byl člověk devadesátých let
náhle konfrontován s řadou otázek ohledně své identity, cílů, ekonomické
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a sociální hodnoty… S rozšiřujícími se možnostmi se začaly objevovat
nové realizovatelné druhy vztahů i stylů života. Význam ekonomiky se
zvýšil a lidé postupně začali využívat svých nově získaných svobod.
Odvrácenou stranou nově nabyté svobody byla pro mnohé neschopnost či
nechuť se přizpůsobit a přijmout nové typy více či méně otevřených
partnerských i manželských vztahů, které jim na rozdíl od předchozích
tradičních forem vztahů náhle neposkytovaly dostatečný pocit jistoty a
blízkosti. Zároveň byla doba devadesátých let dobou nástupu
celosvětového trendu individualismu, který se projevil i sníženou ochotou
státu podporovat rodinu. Odpovědnost za svůj život a své štěstí nesl náhle
každý jedinec sám a bylo jen na něm, pro jaký životní styl se rozhodne…
Naše společnost prošla v průběhu let skutečně velkými a
nezanedbatelnými změnami, které více či méně ovlivnily a stále ovlivňují
každého z nás. Dá se předpokládat, že právě všechny tyto výše zmíněné
změny ve společnosti vedly k tomu, že se Česká republika zařadila mezi
postkomunistické státy s největším počtem lidí žijících single.

1.2 Pojem singles v současnosti
Ani dnes není lehké pojem singles sociologicky vymezit či
statisticky evidovat. Jádro skupiny dle Možného tvoří jednočlenné
domácnosti, do kterých nezapočítáváme vdovy a vdovce či domácnosti
starých lidí (MOŽNÝ, 2008, s. 201-202). Kdybychom přistoupili k tomuto
pojmu v jeho doslovném překladu, řadili bychom do skupiny singles
všechny ty, s rodinným statusem svobodný. Díky tomu by se do této
kategorie řadili všichni muži i ženy, kteří jsou nesezdáni. A vzhledem
k zákonům našeho státu, v němž je spodní věková hranice pro možnost
vstupu do manželství věk osmnácti let, je tento věk taktéž spodní věkovou
hranicí pro zařazení do skupiny singles (DROTOVÁN a BLEHA, 2008, s.
63). Tato definice byla možná dostačující až do šedesátých let, kdy
skupinu singles skutečně tvořili převážně rozvedení či ovdovělí lidé,
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svobodné matky, gayové a lesbičky, kněží a členové církevních řádů či
osoby vyloučené z manželského svazku ze zdravotních důvodů.
Pro dnešní dobu je ale toto pojetí singles příliš obecné a zjednodušující
(RADIMSKÁ, TOMÁŠEK, 2003, s. 10).
Podrobnější definici singles poskytují HARTL a HARTLOVÁ
(2010, s. 527) v psychologickém slovníku: ,,z angl.., jednotlivý, jediný,
svobodný; jedinec žijící ze svobodného rozhodnutí osaměle, velmi často
s pravidelnými sexuálními kontakty, přesvědčený o výhodách života bez
závazků; v současné době stoupající trend; psychoanalytický výklad říká,
že jde o narcisticky zahleděné jedince, kteří se zbavují odpovědnosti za
druhého, příp. za rodinu, a nejsou schopni se omezovat“
Z definice Hartla a Hartlové vyplývá, že v souvislosti s pojmem
singles je důležitým faktorem také dobrovolnost tohoto stylu života. . Pro
dnešní dobu je i tato definice stále příliš zúžená, neboť poslední výzkumy
ukázaly, že samotná otázka dobrovolnosti singles je mnohem složitější,
než se na první pohled může zdát.
Zřejmě nejpřiléhavější definici singles poskytuje sociolog
Masarykovy univerzity v Brně a jeden z předních českých odborníků na
problematiku singles, Marcel Tomášek. RADIMSKÁ a TOMÁŠEK
(2003, s. 10) skupinu současných singles charakterizuje následovně:
,,…jsou to relativně mladí lidé mezi 25 až 40 lety, kteří se více méně
dobrovolně rozhodli žít po delší dobu bez partnera proto, aby mohli
rozvíjet jiné než rodinné životní strategie“ Tomášek dále dodává, že ani
novodobá skupina singles není nijak stabilní a neměnná. O to více je nutné
si tedy říci, koho do kategorie singles nezařazujeme, ačkoli by možná
Tomáškově definici odpovídal. Mezi singles většinou neřadíme například
domácnosti starých lidí, jedince s fyzickým či mentálním postižením,
osoby, které žijí v odlehlých částech země, dále od civilizace či osoby,
kterým jejich povolání partnerský vztah neumožnuje (mniši, kněží…) a
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v neposlední řadě také jedince, které díky jejich sociálnímu postavení
nikdo nevyhledává, tedy například bezdomovce, narkomany, vězně a
další.

1.2.1 Singles v České republice z hlediska statistiky
Dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žije 1 214 201 osob
v domácnosti jednotlivců, přičemž největší část těchto domácností tvoří
zejména senioři. Skupina singles ale v současnosti zastupuje již více než
jednu pětinu domácností, což znamená přes 300 000 jednotlivců
(HABARTOVÁ, 2014).
Přírůstek je možné přisuzovat zejména změně životního stylu,
snazší dostupnosti bytů i druhému demografickému přechodu, o němž
jsem se zmínila v kapitole historického pozadí vývoje singles.
Na základě údajů měsíčníku Českého statistického úřadu –
Statistika a my, tedy kromě poklesu úrovně plodnosti pod hranici prosté
reprodukce, odkládání mateřství nebo nárůstu počtu dětí, které se narodily
mimo manželský svazek, je možné také pozorovat i obecné stárnutí
populace či různorodější formy soužití i životních drah. Téměř desetina
osob ve věku 20-39 let žila v roce 2011 jako singles. Přičemž v celém
sledovaném období od roku 1970 převažují v kategorii singles z větší části
muži, ačkoli se jejich převaha od roku 1991 začíná pozvolna snižovat.
Muži, žijící jako singles, byli v roce 2011 ze 78% svobodní, s nejvyšší
frekvencí ve věku 29 let. U žen je struktura s dominantní převahou
svobodných žen podobná, jen je mezi nimi obecně nižší zastoupení
rozvedených, než je tomu u mužů (pouze necelých 10%). Z hlediska
vzdělání dosahovali singles v roce 2011, v porovnání s osobami stejného
věku, mnohem kladnějších hodnot. Single ženy měly až téměř o polovinu
častěji vysokoškolské vzdělání, než tomu bylo u jejich vrstevnic. A
celkově byl podíl vysokoškolsky vzdělaných singles více než pětinový (u
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žen dokonce vyšší). Taktéž byly osoby singles v roce 2011 častěji
zaměstnané,

více

ekonomicky

aktivní,

s nejvyšším

zastoupením

především ve velkoměstech. Co se týče bydlení, ze 40% využívali singles
nájemní byty, z 29 % bydleli v bytě v osobním vlastnictví a pouze 15%
nezadaných žilo v domě. To je téměř o čtvrtinu méně, něž je průměr za
všechny domácnosti, hospodařící v bytech. Také žili singles průměrně
v bytě o velikosti 68 m2, nejčastěji se třemi obytnými místnostmi. Ve
srovnání s byty ostatních typů domácností se sice jednalo o nejmenší byty,
ovšem přesto singles v roce 2011 dosahovali nejpříznivějších hodnot,
týkajících se počtu osob na byt i obytnou místnost. V neposlední řadě je
nutné podotknout, že vzhledem k neexistující jednotné definici singles
byly za singles považovány všechny osoby ve věku 20-39 let, které bydlí
samy (HABARTOVÁ, 2014 )
Mnoho lidí má skupinu singles spojenou s nadstandardními příjmy,
vzhledem k jejich primárnímu zaměření na oblast kariéry, na úkor
partnerských vztahů. Díky čemuž bývá skupina singles často spojována
také s bydlením v osobním vlastnictví. Jak se na základě statistiky
ukázalo, opak je pravdou, neboť jak již bylo zmíněno výše, téměř 40 %
z nich bydlí v malých nájemních bytech.

1.3 Typologie singles
Na základě výzkumů singles vzniklo několik možných typologií
nezadaných, které se od sebe vzájemně liší svými výchozími kritérii.
Jednou z tradičních a v současnosti asi nejvíc používaných typologií je
typologie Petera Steina, který dělí singles dle kritéria možnosti volby
rozhodnutí být single:
1. Dobrovolní dočasní (Voluntary temporary single) – sem řadíme
především mladší skupinu singles do třiceti let, neboť popisuje
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typ singles, kteří jsou aktuálně dobrovolně singles, ale do
budoucna se vstupu do manželství nebrání.
2. Dobrovolní trvalí (Voluntary stable singles) – singles jež tento
životní styl přijali plně za svůj a jsou tak spokojeni. Sem řadíme
i kněží atd.
3. Nedobrovolní dočasní (Involuntary temporary single) – tito
singles si aktivně hledají partnera a chtějí vstoupit do
manželství. Nejsou se současným stavem spokojeni.
4. Nedobrovolně trvalí (Involuntary stable single) – vstup do
manželství byl jejich cílem, ale tato životní strategie se jim
nedaří a proto jsou nuceni přijmout identitu singles. (cit. dle
BORGATA a MONTGOMERY, 2000, s. 104-107)
Druhá typologie, Arthura Shostaka, rozděluje singles na základě
dobrovolnosti volby a přesvědčení, že si do budoucna najdou partnera či
na hledání partnera již rezignovali:
1. Rozpolcení (Ambivalents) – aktuálně nehledají stálý partnerský
vztah, ale do budoucna se vstupem do manželství počítají.
2. Toužící (Wishfuls) – snaží se aktivně najít partnera do
partnerského či manželského svazku, ovšem nedaří se jim to a
proto jsou se současným stavem nespokojeni.
3. Odhodlaní (Resloved) – Jsou spokojeni se svou singles strategií,
která jim poskytuje kariérní růst, osobní prostor a další. Vstoupit
do manželství nechtějí. Dle Shostaka je tato skupina zastoupena
nejvíce. Řadí se sem často i homosexuálové a kněží.
4. Politováníhodní (Regretfuls) – hledání dlouhodobého partnera
již vzdali a dá se říci, že nedobrovolně přijali identitu singles.
(cit. dle BORGATA a MONTGOMERY, 2000, s. 107-108)
Další dělení singles poskytuje také Bella DEPAULO (2006) :
1. Always single – stále svobodní a žijí sami.
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2. Cohabiting – kohabitující jedinci, sdílejí domácnost s rodinou či
spolubydlícími.
3. Divorced or separated – rozvedení či odloučení jedinci, kteří
spolu nežijí.
4. Widowed – ovdovělí, nejsou sami z vlastní vůle
Poslední zmíněnou typologii nabízí LINKOVÁ (2002, s. 46), která
na rozdíl od předchozích typologií nepracuje ve výzkumu se singles, kteří
berou svůj život bez partnera jako životní styl. Tedy zakládá svou teorii na
dočasnosti stavu singles :
1. Společně, ale každý zvlášť (v jiných výzkumech označováno
jako LAT neboli living apart together) – mají dlouhodobý
partnerský vztah, ale nežijí společně v jedné domácnosti.
Většina autorů tuto kategorii singles z výzkumů vylučuje, neboť
ačkoli spolu dotyční jedinci aktuálně nežijí, mohou disponovat
pevným vztahem, který ke společnému bydlení časem povede.
TOMÁŠEK (2006a, s. 83) k tomuto stále se rozšiřujícímu typu
soužití poznamenává, že pozdější utváření společných
domácností

můžeme

považovat

za

určitou

oddálenou

transformaci, naznačující, že kdyby neexistovaly nějaké
omezující faktory, většina mladých by preferovala spíše život
s partnerem, než samotu či bydlení s přáteli.
2. Single ,,z donucení“ – život bez partnera není jejich
dlouhodobým cílem, ačkoli v současnosti vztah nemají
z důvodů ukončení dlouhodobého vztahu, velkého pracovního
vytížení, vysokých nároků na partnera atd.
3. Single omylem – momentálně vztah nemají, ale nebrání se mu
Všechny tyto typologie potvrzují, že je komunita singles skutečně velice
heterogenní skupinou, kterou je těžké jednoznačně vymezit. Ztížené uchopení
kategorie singles přináší také mnohá úskalí při výzkumných šetřeních, jež mívají
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obecně odlišná kritéria výběru účastníků i jiné metody a jejichž vzájemné
srovnávání je tedy možné pouze v omezené míře.

1.4 Singles jako životní styl
Když se hovoří o singles, často se používá slovních spojení jako
styl života nebo také způsob života. Proto by bylo vhodné si v první řadě
definovat, co vlastně životní styl znamená a zda se od pojmu způsob života
nějak liší.
Oproti stylu života, je způsob života chápán jako obecnější pojem.
Socioložka Jana Duffková charakterizuje způsob života jako: ,,…systém
významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických,
charakteristických pro určitý subjekt (jedince či skupinu, eventuálně i
společenství či společnost coby konkrétního nositele životního způsobu“
(cit. dle KUBÁTOVÁ, 2010, s. 13).
Pojem životní styl má podle Duffkové již trošku konkrétnější
podobu: ,, Životním stylem jednotlivce je možné rozumět ve značné míře
konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části si navzájem
odpovídají, jsou ve vzájemném vztahu, vycházejí z jednotného základu,
mají společné jádro, resp. určitou jednotící linii, tj. jednotný ,styl‘, který
se jako červená linie prolíná všemi podstatnými činnostmi, vztahy,
zvyklostmi apod. nositele životního stylu“ (cit. dle KUBÁTOVÁ, 2010, s.
13). Na základě uvedených definic tedy můžeme usoudit, že je možné tyto
pojmy považovat za synonyma, ačkoli je pojem životní styl pro označení
singles jistě vhodnější.
PÁVKOVÁ aj. (2002, s. 28-29) tvrdí, že pojem životní styl opravdu
úzce souvisí s pojmem volného času, přičemž způsob, jak volný čas
jedinec tráví, je jedním z důležitých ukazatelů jeho životního stylu. Taktéž
dle Pávkové pojem životní styl zahrnuje hodnotovou orientaci jedince,
projevující se nejen v jeho chování, ale také ve způsobu využívání
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materiálních i sociálních podmínek. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla do
výzkumné části práce zařadit také otázky typického trávení volného času
a nejdůležitějších hodnot v životě participantů.
Když se ale opět vrátím k životnímu stylu singles, jednou z jeho
hlavních charakteristik je fakt, že tento životní styl vnímá většina jedinců
jako stav přechodný. Ten se pochopitelně často prodlužuje až do doby, než
se pro nezadané stane stavem konečným. Singles jsou také často oproštěni
od institucionálního zařazení a spíše se opírají o své dobré příjmy či
štědrost sociálního státu. Díky čemuž je pro ně také typické vlastní
samostatné bydlení, případně spolubydlení dvou osob v přátelském vztahu
(nejčastěji ženy) v jedné domácnosti či pronájem domu nebo bytu pro
větší skupinu postadolescentů, ať již se sexuálními vazbami nebo bez nich
(MOŽNÝ 2008, s. 201).
TOMÁŠEK (2006b, s. 11) k trendu samostatného bydlení
podotýká, že je sám o sobě spojen s prodlužováním a prosazováním
singlovského stylu života, neboť vede časem k oslabování schopnosti
jedince přizpůsobovat se druhým a jeho schopnosti partnerského soužití.
V neposlední řadě je se singles spojováno také zvýšené zaměření
na pracovní oblast jejich životů, případně na oblast vzdělávání a získávání
nových informací a zkušeností, na úkor osobního a partnerského života,
ačkoli většina z nich paradoxně očekává do pěti let vstup do manželství
(TOMÁŠEK, 2005). Z hlediska hodnot se čím dál tím více ukazují jako
klíčové hodnoty svoboda a nezávislost.

1.1 Singles jako životní období
Dospělost je obecně nejčastěji spojována s plnoletostí, tedy
dosažením hranice osmnácti let věku. Již delší čas ovšem vyčleňuje
západní sociologická i psychologická literatura nové životní období, které
označuje jako mladou dospělost, pozdní mladost či postadolescenci. Tato
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životní fáze se u dospělých dvacátníků a třicátníků pojí s absencí
definičních charakteristik, které se doposud tradičně pojily s fází
dospělosti (TOMÁŠEK, 2005).
KATRŇÁK a LECHNEROVÁ aj. (2010, s. 179) považují za
obecné charakteristiky, kterými vymezujeme konec mládí a začátek
dospělosti, zejména nástup do prvního zaměstnání, uzavření sňatku nebo
založení rodiny.
Současné nároky na vzdělání a profesní přípravu však posouvají
dobu ukončení vzdělání i vstupu do zaměstnání až do pozdějšího věku,
čím se pochopitelně prodlužuje i doba mládí (ALAN, 1989, s. 149). Také,
jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, se výrazně posouvá i věk
uzavření manželství a založení rodiny.
BAUMAN (2002, s. 248) považuje odklad či oddálení za aktivní
postoj. Nebrat věci tak jak přicházejí, nejednat podle jejich přirozeného
běhu je jakýmsi pokusem získat nad událostmi kontrolu a manipulovat
možnostmi přítomnosti věci odkladem její okamžitosti a dosažením
odstupu.
Pro studenty je typická především přechodná fáze nezávazných
krátkodobých pracovních aktivit jako jsou stáže, brigády či částečné
pracovní úvazky, na které často navazuje takzvaná fáze profesního
moratoria, tedy dalšího odkladu definitivní volby, například ve formě
studijních pobytů nebo doktorandského studia (VÁGNEROVÁ, 2007, s.
53).
Na druhou stranu se ale také stále více hovoří o zrychlujícím se
začátku tělesného a duševního vývoje mladistvých, čímž se dospívání
rozšiřuje vlastně oběma směry. Nejen že se prodlužuje nástup plné
dospělosti, ale také se zároveň zkracuje doba dětství. Tak se původně
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splývající faktory, jako jsou fyzická a sociální zralost, začínají od sebe
vzájemně oddalovat (LANGMEIER a KREJČÍŘOVÁ, 2006).
Standardní dospělost, jež je spojená s definitivní volbou, zkrátka
může dnešním mladým připadat i příliš náročná nebo minimálně ne zrovna
lákavá (VÁGNEROVÁ, 2012, s. 371). Zejména v dnešní době plné
možností, kdy si každý jedinec může dobrovolně vybrat sám, kdy a co
bude dělat, zda bude raději cestovat, studovat, pracovat, plodit děti či se
jen věnovat svým koníčkům a zálibám, je tento trend ovšem poměrně
pochopitelný…
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2 MOŽNÉ PŘÍČINY ŽIVOTNÍHO STYLU SINGLES
2.1 Změna podoby rodiny
V dřívějších dobách panoval v sociologii názor, že před nástupem
moderní doby, byl nejčastějším typem rodiny v západní Evropě typ
rozšířené rodiny. Později se ukázalo, že nukleární rodiny, skládající se
z matky, otce a dětí, byly zřejmě v popředí již dávno předtím. Počet lidí
v předmoderní domácnosti byl ale o něco vyšší než dnes, například v
Anglii do devatenáctého století průměrně 4,75 osoby na domácnost, dnes
je to přibližně 2,4 osoby (GIDDENS, 2009, s. 309).
Co se týče sňatků, ty se v době předmoderní Evropy uzavíraly
zejména z ekonomických důvodů a nikoli na základě sexuální
přitažlivosti. Život plný dřiny a manuální práce sexuálním vášním také
příliš nenahrával a způsob fyzického vyjádření náklonosti manželských
párů, v podobě pohlazení či polibku byl v předmoderní době taktéž spíše
výjimečný. Za to měli muži hodně příležitostí k mimomanželskému sexu,
na rozdíl od sexuální svobody žen, jež byla spojena pouze s mocí a
aristokratickými kruhy (GIDDENS, 1992, s. 38-39)
Největší změna podoby rodiny nastala s destabilizací patriarchátu
v devatenáctém století, kdy byl například také zaveden omezující zákon o
otcovském trestání a otec tak postupně přestával býti nespornou hlavou
rodiny (SINGLY, 1999, s. 12). Zároveň bylo do té doby v tradičních
rodinách běžnou praxí, že rodinný mír spočíval nejčastěji na oběti ženy,
která potlačila svou individualitu ve prospěch výchovy dětí a chodu
domácnosti. Ovšem v době, kdy ženy začaly tento stav odmítat, se ocitl
manželský a rodinný život v krizi, neboť nebyly žádné nové modely, jak
spolu žít a přesto zůstat sami sebou (CORNEAU, 2000, s. 21).

24

Novodobá rodina, jak ji známe dnes, se tedy začala postupně rodit
na nových principech, jimiž byl důraz na vzájemné afektivní vztahy mezi
členy rodiny a speciálně mezi manželi, stejně jako důraz na hodnotu
individuální autonomie a vytváření prostoru pro rozvoj individuality
každého z členů rodiny. Nové principy ovšem postupně vedou
k paradoxnímu vývoji, kdy s orientací na rodinnou intimitu a uzavíráním
se světa rodiny před veřejností, narůstají regulační a kontrolní zásahy ze
strany státu a také se začíná stále zvyšovat distance rodiny od širšího
příbuzenstva i společnosti (SINGLY, 1999, s. 7-8).
Klasický pohled na rodinu se v průběhu let stále měnil a mění se
dodnes. S nárůstem rozvodů, můžeme registrovat stále větší počet
takzvaných nevlastních rodin, s dětmi z předchozího manželství jednoho
či obou z partnerů nebo rodin s dětmi bez uzavření manželství. Dalším
takovým příkladem měnícího se pohledu na rodinu, může být také
například

současná

diskuze

ohledně

registrovaného

partnerství

homosexuálů nebo adopce dětí homosexuálními páry, které otvírají úplně
nový rozměr pohledu na současnou podobu rodiny jako takové.

2.2 Proměny interpersonálních vztahů
Společně s měnící se podobou rodiny, můžeme také sledovat
obecné změny v mezilidských vztazích. CAKIRPALOGLU (2009, s. 144)
tvrdí, že ekonomická transformace společnosti přinesla výrazné
psychologické proměny, které můžeme vidět i v silně změněném chování
lidí, kteří žijí stále více ve svých vlastních psychologicky oddělených
světech, zaměřeni pouze na své vlastní cíle. V pozadí těchto změn
v chování jsou změny v oblasti morálky a hodnotových citů.
Současně se však změny vztahů pojí také se změnami v oblasti
ekonomiky, politiky, zaměstnání či rovnosti/nerovnosti mezi muži a
ženami ve společnosti. BECK (2011, s. 161-162) je toho názoru, že
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zvětšující se rovnost v jedné oblasti, zároveň vyzdvihuje nerovnosti
v oblastech jiných. Mladé ženy, dosahující stejného vzdělání jako muži,
pochopitelně očekávají i rovnost v oblasti zaměstnání, rodiny a
partnerských vztahů, ovšem jejich očekávání se následně dostávají do
rozporu s tendencemi na trhu práce a s chováním mužů. Vědomí rovnosti
je tak stále ještě v protikladu s reálnými poměry. Naše společnost se dle
Becka ocitá na začátku osvobození od připsaných genderových rolí. Beck
také vyjadřuje prognózu dlouhodobého konfliktu mezi muži a ženami,
kteří by měli v budoucnu stát stále více proti sobě.
Také GIDDENS (1992, s. 149) považuje za základní prvek proměn
intimní sféry životů právě zrovnoprávnění mužů a žen, stejně jako i větší
otevřenost v komunikaci mezi lidmi. Podle Goldberga se v současných
vztazích muži často ocitají v bezvýchodné situaci. Samostatné ženy, plně
oddány své práci, by na jednu stranu rády, aby byli muži schopni větší
důvěrnosti a emocionální vřelosti ve vztahu, na druhou stranu ale ony
samy vyhledávají muže, k nimž by mohly vzhlížet. Díky čemuž nastává
situace, že ženám na jejich mužích začnou vadit právě ty vlastnosti, které
je k nim z počátku přitáhly. Jako důvod Goldberg uvádí znehodnocení
forem péče, jež umějí nejlépe nabídnout právě muži (cit. dle GIDDENS,
1992, s. 150).
Další výraznou změnou ve vztazích je přechod od vášnivé lásky
k romantické lásce nebo také k čistému vztahu. Čistý vztah KATRŇÁK
(2000, s. 308-315) definuje jako vztah oproštěný od všech vnějších
okolností, které by podmiňovaly jeho existenci, jako jsou kupříkladu
ekonomické či sociální podmínky. Čistý vztah existuje sám pro sebe a je
vztahem romantické lásky mezi dvěma lidmi, pro který je typická
vzájemná zaujatost a oddanost jeden druhému a pouto intimity, které se
formuje skrze proces sebeotevření se. Mladí lidé volí strategie dokazování
vlastní autenticity, zdůrazňováním pravd o sobě i druhých, ačkoli
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z hlediska založení vztahu začíná nad pravdou o partnerovi dominovat
kvalita společně stráveného času.
V neposlední řadě se v kontextu proměn mezilidských vztahů
hovoří také o rozvoji takzvané plastické sexuality. Oproti tradiční
společnosti, si lidé moderní doby mohou sami zvolit, kdy, s kým nebo jak
často mají s někým sex. Je již možné od sebe oddělit sex a reprodukci,
především díky novým antikoncepčním prostředkům. Na rozdíl od
Katrňáka, Giddens v souvislosti s rozvojem plastické sexuality hovoří
také o přesunu od romantické lásky, pro níž jsou typická slova jako jediný
nebo navždy, k souběžné lásce či ,,lásce setkávání“. Vznik této nové
formy lásky přispívá také k vysvětlení vzrůstajícího počtu rozvodů a
různých typů separace. Neboť když se dříve dva lidé vzali, zůstali spolu
častokrát bez ohledu na to, zda byl vztah funkční či nikoli. Dnes mají lidé
možnost volby, v podobě společensky uznávaného rozvodu (GIDDENS,
2013, s. 345-346).
Současné moderní vztahy zrcadlí obecné změny ve společnosti,
týkající se ekonomických a sociálních podmínek i hodnot dnešní doby.
Svoboda a nezávislost se promítá i do této oblasti života a tudíž se zdá, že
možná začínají být vztahy na celý život již minulostí a postupně budou
vystřídány spíše větším počtem partnerů v průběhu života, na úkor
naplňování vlastních potřeb či osobních cílů a přání.

2.2.1 Typy současných alternativních vztahů
Po roce 1989 došlo v České republice nejen k výrazným změnám
v demografickém chování, ale také ke změně pohledu na rodinné i
partnerské vztahy, což vyústilo vznikem nových typů partnerských vztahů,
jako alternativ k manželství (BARTOŠOVÁ, 2006, s. 16).
Marcel TOMÁŠEK (2004), na základě výzkumu singles a analýzy
třiceti sedmi nestandardizovaných rozhovorů, s lidmi ve věku mezi 23-32
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lety, ekonomicky nezávislými, vymezil a charakterizoval hlavní typy
alternativních vztahů singles v České republice:
1. Ženatí milenci a milenky - neboli udržování dlouhodobého či
krátkodobého vztahu s vdanou milenkou či ženatým milencem.
2. ,,Víkendové manželství“ či ,,apart but together“ – neboli
odděleně, ale spolu, charakterizované prostorem pro sebe, kdy spolu dva
lidé mají vztah, ale bydlí odděleně, případně bydlí ve společném bytě, ale
mají ještě druhý byt, v kterém tráví část týdne.
3. Distanční vztahy a ,,nárazovky“ – ačkoli se může zdát, že jsou
tyto formy vztahu odlišné, z rozhovorů vyplynulo, že jsou v běžném
životě tyto formy často kombinované a souvisí hodně s trendem cestování
mladých lidí. Vztahy jsou nejčastěji udržované na dálku, s příležitostnými
osobními kontakty a jsou tedy pojímané jako volné, poskytující příležitost
k nárazovým milostným vztahům.
4. Otevřené neboli tolerantní vztahy – zde se odlišují vztahy, které
se staly otevřenými až v průběhu tradičního dlouhodobého vztahu či do
nich oba aktéři s tímto záměrem vstupovali již na začátku vztahu. V těchto
vztazích jsou dovolená milostná dobrodružství či krátkodobé vztahy i
s jinými partnery.
5. Přítel/kyně do nepohody – neboli kamarádi s benefity, jak se
dnes mezi mladými lidmi říká. V těchto vztazích nejsou jednoznačně
vymezené role partnerů či typ vztahu. Obecně spolu oba aktéři nechtějí
mít dlouhodobý nebo vážný vztah, jde spíše o sympatie a fyzickou
přitažlivost, ústící k příležitostným, ale často opakovaným sexuálním
kontaktům.
6. ,,Hra na dokazování si“ – single osoba má potřebu si dokazovat,
že je stále atraktivní, chtěná, žádoucí a kdyby chtěla, tak může mít
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partnerský vztah. Z tohoto důvodu svádí osoby jiného pohlaví, někdy i
více osob zároveň v jednom časovém období, ale prioritně přitom
partnerský vztah s danou osobou či osobami navázat nechce.
Na základě Tomáškovy analýzy je vidět, že nových alternativ
partnerských vztahů je v tuto chvíli skutečně dost. Přičemž je opět patrné,
že všemi typy vztahů prostupuje potřeba odstupu, nezávislosti a vlastního
prostoru. Ačkoli může být zejména pro mladé lidi příjemným faktem
možnost výběru typu vztahu, na základě svých individuálních a aktuálních
potřeb, je pravděpodobné, že může být právě tato pestrost a různorodost
přístupů k vztahům, často také zdrojem velkých nedorozumění a
milostných zklamání.

2.2.2 Homosexualita a jev singles
Jedním z diskutovaných témat v souvislosti s komunitou singles je
také sexuální orientace, potažmo homosexualita.
V dřívějších dobách bylo zvykem, že se homosexuální jedinci ve
většině případů podřídili tlaku společnosti, ženili se a zakládali rodiny, z
obav z odsouzení širší veřejností. Často se hovoří o tom, že právě díky naší
otevřené době a novým společenským normám se řady singles rozšířili
právě o jedince z řad homosexuálů. Ti se nejčastěji stěhují do větších měst
(KAISEROVÁ, 2005, s. 110). Přičemž jim velká města poskytují jak širší
možnosti společenského vyžití, tak i větší anonymitu.
Ačkoli je dnes přístup k homosexualitě poměrně tolerantní, není to
tak dávno, kdy byla homosexualita patologizována, stereotypizována a
byla předmětem obecné diskriminace. Při srovnání homosexuálních
vztahů se vztahy heterosexuálními se ukazuje, že se obě skupiny vyznačují
podobnými hodnotami, cíli i podobnými faktory utváření, udržování i
rozpadu

vztahu.

Za

hlavní

odlišnost

se

považuje

odmítnutí

heterosexuálního modelu ze strany homosexuálů, které vede k větší
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rovnosti mezi partnery, avšak méně častému společnému bydlení a menší
sexuální výlučnosti (HILL, 2004, s. 78).
Co se týče základu homosexuality, bývá homosexualita tradičně
spojována s odmítnutím pohlavních rolí. Některé teorie tak spekulovaly o
možnosti vzniku homosexuality, jakožto reakce na specifické společenské
uspořádání. Ovšem opak je zřejmě pravdou, neboť se homosexualita
vyskytuje ve všech společnostech, nezávisle na čase a také se ukazuje, že
společenské normy nezabraňují, ale ani nijak neusnadňují homosexuální
orientaci (BADINTEROVÁ, 2005).
MOŽNÝ (2008, s. 200) spojuje nárůst homosexuality kromě již
zmíněných liberálních zákonů a postojů soudobé společnosti, také
s medializací homosexuality a pojmem plastické sexuality, tedy možností
vnímat svou vlastní sexualitu jako svobodnou volbu nebo něco, co si mohu
přetvořit k obrazu svému, na základě svých zájmů nebo zvídavosti.
Všechny

výše

zmíněné

faktory

podporují

experimentování

s homosexuálním životním stylem i u lidí, kteří jsou, dá se říci, sexuálně
méně vyhranění. Do počátku sedmdesátých let se hovořilo o třech až pěti
procentech homosexuálů v populaci. Dnes se podíl homosexuálů
v populaci zvýšil dle některých autorů až na šestnáct až dvacet procent
mezi muži a na dvanáct až patnáct procent mezi ženami.
V souvislosti s homosexualitou a singles je nutné na tomto místě
také podotknout, že co se týče výzkumů singles a jejich kritérií výběru, je
homosexuální skupina v naprosté většině případů ze skupiny singles
vyčleňována.

2.3 Individualismus ve společnosti
Pojem individualismus se poprvé objevil v osmnáctém století mezi
anglickými filozofy a politiky. Tehdy individualismus představoval
synonymum k liberalismu a jeho antonymem bylo autoritářství. Úplně
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prvním, kdo se tématem individualismu, jakožto kontrastu mezi
demokratickou strukturou společnosti USA a aristokratické Evropy,
systematicky zabýval, byl Alexis de Toqueville (BARTOŠ, 2010, s. 134).
Tématy individualizace a individualismu se zabýval také nedávno
zesnulý sociolog Ulrich Beck. Ten považuje individualizaci za proces
druhé modernity (jinak také reflexivní modernity, post-modernity, tekuté
modernity aj.), který charakterizuje proměny společnosti, s důrazem na
roli tlaků institucionálních či jiných společenských struktur, včetně
pracovního trhu (BECK a BECK-GERNSHEIM, 2003).
Individualizací se také obecně rozumí proces rozvolňování vazeb
mezi jedinci a společností a proces směřující k individualismu. Přičemž
individualismus se dá v tomto případě chápat jako vlastnost jedince či
projev změny společnosti.
PRŮCHA

(2004,

s.

136),

zabývající

se

interkulturními

psychologickými rozdíly, považuje krom mírumilovnosti, iniciativnosti a
nedůslednosti, individualismus za typickou vlastnost právě Čechů, díky
níž jsme jako národ úspěšní především v odvětvích jako je umění či věda,
kde mají největší cenu právě díla jednotlivců.
Za dobu nástupu celosvětového trendu individualismu jsou
považována devadesátá léta, která s sebou přinesla velké společenské
zvraty (KAISEROVÁ, 2005, s. 113). Individualismus začíná klást důraz
především na uspokojení potřeb jednotlivce, rozvoj osobnosti a její
uplatnění. Souvisí s ním i trend rostoucí společenské tolerance projevů,
zdůrazňujících význam samotného jedince a rodina začíná být chápána
spíše jako omezení než jako přínos a zdroj zkušeností. Tento trend
podporuje taktéž naše sociální politika, která člověku, který není schopen
se o sebe postarat sám, poskytuje jistoty v podobě sociální podpory
(VÁGNEROVÁ, 2007, s. 107).
VÁGNEROVÁ (2007, s. 11) také poukazuje na individualismus,
jakožto nový znak současné dospělosti, projevující se posunem od
tradičního rodového předurčení k vlastní osobní volbě ve všech oblastech
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života. Očekává se, že profese i vztahy s lidmi, budou v první řadě
vyhovovat jednotlivci, pro kterého je nyní prioritou především subjektivní
hodnota vztahů a míra uspokojení, kterou mu poskytuje. Mladý dospělý
již není ochoten podřizovat se požadavkům široké rodiny, spíše se snaží
z vazby na vlastní rodinu osvobodit a zároveň se vzápětí odmítá vázat na
příbuzenstvo, spojené s rodinou, z níž pochází jeho milovaný partner. To
vede na jedné straně k svobodě rozhodování a nalezení vlastních ideálních
představ a cílů, ovšem na úkor celkové životní jistoty a zachování
příbuzenských vztahů, které se zejména v městské populaci stále více
uvolňují.
Osobně se domnívám, že kombinace odmítání starých rodinných
vazeb a tvoření vazeb nových, v podobě vstupu do vztahu či založení
rodiny, může být možná pro současnou generaci singles přínosem dnes,
v době jejich relativního mládí. Kladu si ale otázku, jak budou současní
singles prožívat své stáří? Neboť jak je známo, stáří je spojeno s hledáním
opor a jistot, které nejčastěji staří lidé nacházejí právě v rodinných a
partnerských vztazích.

2.4 Teorie attachmentu v souvislosti s jevem singles
Dětská psycholožka Tamara CENKOVÁ (2007, s. 16) tvrdí, že jen
málokdo bývá přirozeně samotář od svého narození, že samotářem se
člověk stává. Příčiny samotářství vidí zejména v negativních zkušenostech
z dětství. Může jít například o dopady traumatizujícího manželství či
rozvodu rodičů, které v dítěti vybudují strach ze vztahu či jsou nároky na
dítě ze strany rodičů příliš vysoké a dítě pak tyto přehnané nároky následně
přenáší i na svého partnera v dospělosti.
SINGLY (1999, s. 48) samotnému rozvodu nebo rozchodu rodičů
v dětství nepřipisuje takový význam. Rozhodujícím aspektem je dle jeho
názoru spíše obecné rodinné klima, neboť v dnešních rodinách je spíše než
trvalosti seskupení, připisována hodnota kvality interpersonálních vztahů.
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Ani Marcel TOMÁŠEK (2007, s. 32) nepřikládá rozvodu takový
význam. Naopak říká, že není možné chápat životní styl singles jako
jednoznačný výsledek života v neúplné rodině, ve smyslu ,,otec žil sám,
tak budu žít taky sám“. Protože někdy i život s rodiči v páru, může
paradoxně vyústit v silnou antitradicionalistickou reakci budoucích
dospělých.
MARHOUNOVÁ

(1986,

s.

311)

se

zase

domnívá,

že

nejdůležitějšími faktory, ovlivňujícími partnerské vztahy jedince,
potažmo jeho fungování v budoucí rodině, jsou především: postavení
jednotlivých členů rodiny, charakteristika vztahu mezi rodiči navzájem i
mezi konkrétním rodičem a dítětem a také vztah mezi dítětem a jeho
případnými sourozenci.
V současné rodině ovšem není již kladen důraz pouze na blaho
samotného dítěte nebo rodiny, jakožto celku. Důležité je nyní i
individuální blaho každého jednotlivce v rodině, což zahrnuje i matky,
které se dříve obětovaly pro blaho ostatních členů rodiny. V souvislosti
s tím se objevily i názory, že tento trend ohrožuje primární zájem dětí,
které jsou nyní odsunuty až na druhou kolej (DUDOVÁ a
VOHLÍDALOVÁ, 2005, s. 2). Tyto názory často zmiňují právě teorii
attachmentu neboli teorii citové vazby, připoutání či také jinak citového
přilnutí, jejímž autorem je psychiatr a psychoanalytik John Bowlby.
Bowlby se při svém studiu života psychicky narušených dětí a
mladistvých opakovaně setkával s traumatizací v dětství a četnými
ztrátami či odloučeními od jejich vztahových osob. Tento fakt ho také
přivedl k názoru, že jsou to právě rané vztahové zážitky, které mají tak
velký dopad na budoucí vývoj osobnosti jedince. Myšlenka důležitosti a
nenahraditelnosti primární citové vazby v dětství následně nadchla i
psycholožku Mary Ainsworthovou, která společně s Bowlbym teorii
attachmentu rozpracovala a je považována za spoluautorku teorie
(BRISCH, 2011).
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Bowlbyho tvrzení, že silné citové pouto mezi dítětem a rodičem
nelze nahradit, narazilo po druhé světové válce na vlnu odporu. A to nejen
mezi akademiky, ale i orgány sociální péče, neboť mezi sociálními
pracovníky panoval názor, že když je dítě nasyceno a pečuje o něj hned
několik pracovníků, nemá to na vývoj dítěte žádný vliv. Navštívit své
nemocné dítě v nemocnici, bylo možné jen jedenkrát týdně na jednu
hodinu, čehož Bowlby využil a tato setkání začal nahrávat. Z nahrávek
vyplynula tři stádia odloučení:
1. Fáze protestu - hodiny i dny dítě křičí, buší kolem sebe nebo
lomcuje postelí.
2. Fáze zoufalství - dítě je apatické a fňuká.
3. Fáze odpoutání – odcizení se rodičům (při návratu matky, dítě
neprojevuje radost), družnost s jinými dětmi a přijetí nového
pečovatele (SELIGMAN, 2015, s. 230-231).
Mary Ainsworthová přenesla Bowlbyho výsledky do laboratoře,
kde vystavila páry matka a dítě takzvané ,,neznámé situaci“ či ,,strange
situation“. Neznámá situace znamená po sobě jdoucí kroky, během nichž
matka dvakrát odejde a zase se k dítěti po chvilce vrátí. Reakce dítěte na
matčino odloučení jsou nahrávána na videokameru a vyhodnocena.
Z reakcí dítěte vyplývá následně typ citové vazby, který může být
následující:
1. Jistá citová vazba - výrazné vazebné chování po obou
odloučeních matky, hledají ji, pláče a na matčin návrat reagují
radostí.
2. Nejistá/vyhýbavá vazba – po odloučení je pouze malý protest,
hrají si dál, ale s menším zaujetím a po návratu matku odmítají.
3. Nejistá/ambivalentní vazba – po odloučení projevují největší
stres, usedavě pláčou a po matčině návratu se dají těžko upokojit
a projevují vůči ní jak potřebu blízkosti, tak i agresi,
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4. Nejistá/dezorganizovaná citová vazba – nedá se přiřadit do
žádné z předchozích kategorií (BRISCH, 2011 s. 49-50).
HAŠTO (2005, s. 117-121) hovoří také o typech vztahové vazby
v dospělosti, pro jejichž zmapování se dnes využívá Adult Attachment
interview (AAI). Jedinec dostane třináct otázek, týkajících se vzpomínek
na jeho chování v souvislosti s potřebou blízkého vztahu, reakcí jeho
rodičů, zážitků odloučení, smrti, raných citových vazeb a dalších. Na
základě vyhodnocení odpovědí můžeme určit vzorec reprezentace
vztahové vazby:
1. Bezpečná/jistá/autonomní

–

osoby

považují

zkušenosti

s citovou vazbou za významné, dokáží svobodně hovořit o
pozitivních i negativních vzpomínkách z dětství, uvědomují si
hodnoty vztahů a potvrzují potřebu opřít se někdy o druhé a
taktéž schopnost být druhým k dispozici, relativně lehko
přijímají nedokonalost svou, rodičů i dalších blízkých osob.
Projevují soucit a dokáží odpouštět. V případě že zažili tresty,
zanedbávání či zneužívání, nejsou toho názoru, že si je
,,zasloužili“. Mají jasno ve svých vztahových zkušenostech
s rodiči a taktéž si uvědomují jejich vliv na své současné
myšlení.
2. Distancovaná/znehodnocující – vzpomínky na citové vazby
považují za nepodstatné či jsou odpojení od svých vztahových
zkušeností. Projevují vzorce myšlení, kterými snižují význam a
vliv jejich vztahů na myšlení, cítění i konání v životě.
Bagatelizují bolestivé či nepříjemné výchovné metody rodičů
nebo nedostatek jejich opory a mluví o těchto zkušenostech
často bez emocí. Zdůrazňují normálnost svých vzpomínek,
ačkoli dle hodnotitelů vybočují z normy. Dávají najevo svou
sílu a nezávislost, ve smyslu, že když je člověk silný, tak pomoc
nepotřebuje a neriskuje ani odmítnutím pomoci. Stejně tak jako
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mají pocit, že vlastně nepotřebují žádné citové vazby, čímž opět
zahání úzkost z odmítnutí. Objevuje se zde pohrdání
vztahovými osobami či jejich snižování, čímž zůstává
připoutávací systém těchto jedinců deaktivován a osoba tak
zůstává slepá vůči odmítnutí a emocím, které by se s ním mohly
pojit. Někdy zdůrazňují, že si na dětství nevzpomínají.
3. Zapletená/zaujatá – zaujatý ranými zážitky, není objektivní,
jakoby duševně uvíznutý, vyjadřují se úzkostně, pasivně, vágně
a jsou pohlceni emocemi, takže nedokáží své vztahy ani
analyzovat ani reflektovat. Často se objevuje nestálé hodnocení
zážitků, ambivalence a nerozhodnost. Nedokáží se koncentrovat
na témata rozhovoru. Obvykle opakují doslovné dialogy
s matkou či otcem, většinou nezpracované. Biografie vztahů
bývá po rozhovoru nejasná.
4. Status ,,U“ – toto označení se používá i u předchozích kategorií
a označuje nezpracované trauma v citové vazbě, projevující se
dezorganizovanými vlivy na jeho myšlení a cítění. U dětí
odpovídá dezorganizované vazbě. Za trauma je považována
ztráta osoby, s níž se pojila citová vazba (může být i
sourozenec), spoluprožívání nemoci či zranění blízké osoby,
zneužívání, týrání aj. V průběhu rozhovoru se dá sledovat určitá
nelogičnost, když osoba hovoří o nezpracovaném traumatu a
také smutek (HAŠTO, 2005, s. 117-121).

SELIGMAN (2015,s. 233) tvrdí, že lidé s jistou/bezpečnou/
autonomní citovou vazbou usilují o intimní vztahy a snaží se najít
rozumnou vyváženost mezi závislostí a samostatností. Oproti tomu jedinci
s vyhýbavou/distancovanou/znehodnocující citovou vazbou se snaží
zachovat si od lidí, které milují odstup a upřednostňují spíše úspěch, před
partnerskými vztahy.
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Lidé s úzkostnou/zapletetenou/zaujatou vazbou zase mají tendence
na svých blízkých lpět a omezovat tak jejich autonomii.
Psycholožka Beate Küpper také poukazuje na souvislost citové
vazby s životním stylem singles, respektive neochotou se vázat. Zatímco
mezi páry identifikovala 81% lidí s bezpečnou citovou vazbou, mezi
singles jich bylo jen 50% ze zúčastněných (cit. dle LABUSOVÁ, 2007).
Teorie citové vazby tak může být jedním z možných vysvětlení,
proč v současné době někteří lidé upřednostňují místo dlouhodobých
vážných vztahů raději život bez partnera, či alternativní typy partnerských
vztahů, charakterizované větší mírou odstupu od druhých.
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3 ROZDÍLY MEZI SINGLE MUŽI A SINGLE ŽENAMI
3.1 Charakteristika singles z genderového hlediska
Se skupinou singles se již odedávna pojí řada ustálených
genderových stereotypů. Jedním z nich je představa divokého a
svobodného muže typu Casanova, který si užívá svou sexualitu, střídá
partnerky a hýčká si svůj rozverný životní styl. Druhým zarytým obrazem
je žena, stará panna, zoufalá ze své samoty, tiše prahnoucí po vztahu,
manželství a dětech a v hloubi duše doufající, že se jí podařit ulovit
partnera dříve, než dozní tikot jejích rychle a nahlas tlukoucích
biologických hodin (RENZETTI a CURRAN, 2003, s. 245).
O podobném stereotypu hovoří také RADIMSKÁ a TOMÁŠEK
(2003, s. 10). Na nezadané muže a nezadané ženy se společnost dívá jinak
a jsou na ně také uplatňovaná jiná měřítka. Z hlediska společenských
reprezentací a motivů k tomu být single se předpokládá, že jsou ženy stále
samy, protože se jim doposud nepodařilo najít partnera, byť se o to snažily
a po vztahu toužily. U mužů má společnost tendenci spíše předpokládat,
že si život bez partnerky zvolili zcela dobrovolně, jako důsledek svobodné
volby.
Ovšem například podle průzkumu agentury Mintel z roku 2005,
provedeného ve Velké Británii je celých 56% žen se svou svobodou
naprosto spokojeno a nemají touhu se provdat. Tyto ženy si zároveň
stěžovaly, že je jejich okolí neustále tlačí do partnerství, ačkoli se to nijak
neslučuje s jejich přáním. Dle dalšího průzkumu, institutu Forsa v roce
2004, si nezadané Němky nejvíce cení právě svobody a pocitu, že si
mohou dělat, cokoli budou chtít, bez ohledu na kohokoli jiného.
V neposlední řadě se na základě výzkumů také ukázalo, že ani nezadané
ženy s dětmi, po rozchodu netrpí očekávanými pocity osamění a že jsou
se svou situací vlastně spokojené (KAISEROVÁ, 2005, s. 108).
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Předsudky panují i v oblasti vzdělání. SINGLY (1999) tvrdí, že
vzdělanostní kapitál žen, navyšuje jejich hodnotu na sňatkovém trhu a
funguje tedy tak trochu jako určitá novodobá forma věna. Na druhé straně
hovoří Kaufmann o vyšší nárocích vzdělanějších žen na své potenciální
partnery, než mají jejich méně vzdělané kolegyně a díky jejich nezávislosti
pro ně nepředstavuje manželství ani takový přínos, jako pro ženy s nižším
vzdělanostním kapitálem (cit. dle RADIMSKÁ a TOMÁŠEK, 2003, s.
10).
Ukazuje se však, že ženy trpí o něco častěji pocity méněcennosti.
Tento fakt se přisuzuje následkům tlaků okolí a obecně negativnějších
postojů ze

strany společnosti. Analytici statistických výzkumů

předpokládají, že díky tomu mohou mít ženy tendenci prezentovat svou
situaci pozitivněji, než jak ji ve skutečnosti vnímají, jen aby se vyhnuly
nepříjemným pocitům z negativního hodnocení (KAISEROVÁ, 2005, s.
109).
Zajímavým faktem je, že jsou ženatí muži duševně i tělesně
zdravější, než svobodní muži, na rozdíl od žen, u kterých je tomu přesně
naopak… Po rozvodu ženy ale častěji čelí finančním obtížím a změnám
identity a méně často znovu vstupují do nového partnerství. Pro muže
(především starší) je po rozvodu zase obtížnější emočně se adaptovat a trpí
tak častěji duševními poruchami. Ženy také obecně uvádějí menší
spokojenost se svým manželství, než uvádí muži. Důvodů je zřejmě více,
ale za ty hlavní se považuje zejména fakt, že ženy vykonávají větší
množství domácích prací, ačkoli jsou zaměstnány stejně jako muži, ve
srovnání s muži zůstávají také častěji doma a mohou tak mít pocit
zmařených ambicí a v neposlední řadě obvykle poskytují svému
partnerovy větší podporu, než poskytuje partner jim (HILL, 2004, s. 205).

39

Domnívám se, že statistiky, které uvádí Graham Hill, mohou být
výsledkem stále ještě ne zcela rovného přístupu k pohlaví a dělbě práce v
rodině, v době obecné rovnoprávnosti mužů a žen.
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4 VÝZKUMY NA TÉMA SINGLES
4.1 Výzkumy singles ve světě
Výzkumů, týkajících se skupiny singles je poměrně mnoho. Nutno
podotknout, že ne všechny výzkumy jsou zaměřeny na skupinu singles
primárně a výsledky ohledně nezadaných jsou tak mnohdy jen jednou
z dílčích částí výzkumu. Ze světových výzkumů, bych zde ráda uvedla
následující:
1. Výzkum Heath a Cleaver (HEATH a CLEAVER, 2003):
Výzkum s názvem Young adults and Sharp household living
proběhl v roce 1998 ve Velké Británii. Výzkum byl jako jeden z úplně
prvních zaměřen na skupinu mladých lidí, žijících ve sdílených
domácnostech, přičemž se zde sdílenou domácností rozumí domácnost,
v níž nejsou dotyční spojeni manželstvím ani rodinnými pouty. Bylo
vybráno 25 domácností, v nichž žilo celkem 81 osob a z nich se celkem
61 lidí účastnilo individuálního rozhovoru a 71 jedinců se účastnilo
rozhovoru skupinového. Jak se na základě výsledků ukázalo, účastníci byli
lidé ve věku 16-35 let a většina z nich byla zaměstnaná. Z výsledků také
dále vyplynulo, že život ve sdílené domácnosti účastníci považují za
nejlepší způsob bydlení v momentě, kdy člověk ještě nemá svou vlastní
rodinu a jako hlavní důvod uvedli zejména finanční stránku, tedy výhodu
rozdělení výdajů na bydlení a chod domácnosti. Většina z nich se také
shodla na tom, že sdílenou domácnost nepovažují za předstupeň založení
rodiny, ale spíše jako šanci mít místo pro sebe. Zajímavým faktem ale
bylo, že zároveň uváděli, že za domov považují bydliště rodičů a nikoli
své vlastní bydlení. Více než polovina z dotázaných také uvedla, že jsou
ve vztahu ,,apart but together“ neboli ,,spolu, ale odděleně“, tedy že
partnera mají, ale nebydlí spolu.
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2. Výzkum organizace Parship (cit. dle DROTOVÁN a BLEHA, 2008):
Ve spolupráci s výzkumnou institucí INNOFACT AG proběhl
průzkum zaměřený na životní styl singles, jehož se zúčastnilo přes 5000
respondentů z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska,
Holandska, Švýcarska a Rakouska. Bez dlouhodobého partnera déle než 3
roky, bylo v té době 40% z nich. Dále 42% všech respondentů vyjádřilo
také názor, že věří, že si najdou partnera přes internet. Nejvíce internetu
důvěřovali Francouzi s podílem 58% ze zúčastněných a Britové s podílem
54%. Všichni ze zúčastněných považovali za největší negativum životní
stylu singles osamělost, přičemž za nejosamělejší se považovali Britové
s 51%, kteří také nejvíce času ze všech zúčastněných trávili o samotě
(65%), byli nejpesimističtější ohledně svých vyhlídek do budoucna,
nejčastěji se považovali za stydlivé a měli nejvyšší míru rozvodovosti.
Naopak nejméně času sami trávili Španělé, kteří také uváděli, že nejčastěji
tráví svůj volný čas ve společnosti, rychle navazují nové známosti a
obecně ze všech skupin hodnotili status single nejpozitivněji.
3. Výzkum McErlean (MCERLEAN, 2012):
Přestože většina výzkumů do kategorie singles seniory primárně
neřadí, myslím, že v dnešní době, kdy počet starších lidí v populaci stále
přibývá, je na místě prozkoumat také jejich prožívání single života a
aspekty, které singlovství přináší v pokročilém věku. Proto jsem se
rozhodla zařadit do této kapitoly právě výzkum McErlean s názvem
Examining Conceptions of Singledom among Older Ever-Single,
provedeném v roce 2012. Rozhovorů se zúčastnilo celkem 12 mužů a žen,
ve věku 65-87 let, kteří žijí v současné době bez partnera. Cílem šetření
bylo zmapovat měnící se budoucí perspektivy starších lidí a negativní i
pozitivní stránky, pojící se s jejich statusem. Z výzkumu vyplynulo, že
většina dotázaných se stala single nedobrovolně, ale život bez partnera
vnímají jako proces, přinášející možnosti, které by v manželství neměli.
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Otevřeno případnému novému vztahu bylo 8 z 12 zúčastněných, ačkoli
většina zároveň uvedla, že s přibývajícím věkem je stále těžší si partnera
najít. Jako hlavní pozitivní aspekty života bez partnera uváděli participanti
především svobodu v rozhodování, nezávislost a více volného času a
příležitostí. Za negativní stránky byly považovány nedostatek společnosti
a blízkosti, nepřítomnost dětí a pochopitelně také finanční stránka života.
Každý z nich také v určitém období svého života nad manželstvím
uvažoval. Ovšem většinou to bylo v době, kdy se plně věnovali kariéře či
se ještě necítili dostatečně zralí. Ačkoli většina z nich vyrůstala v době,
kdy bylo manželství společností očekávané, a ostatní byli stigmatizováni,
většina z účastníku uvedla, že se společnost výrazně posunula ve směru
tolerance alternativních životních stylů, spojených s absencí manželství.

4.2 Výzkumy singles v České republice
Kromě

výzkumu

sociologa

Marcela

TOMÁŠKA

(2004),

zmíněného v podkapitole 2.2.1 Typy současných alternativních vztahů,
bych zde ráda zmínila ještě dva další neméně zajímavé výzkumy
z českého výzkumného pole.
1. Výzkum Očenáškové (OČENÁŠKOVÁ, 2011):
Výzkum se nazývá Aspekty životní spokojenosti singles a jejich
ověření na škálách. Tento výzkum vychází z dat předchozího
kvalitativního výzkumu autorky, z roku 2008, kde na základě rozhovorů
s 22 single participanty, zkoumala aspekty životní spokojenosti lidí,
žijících bez partnera a po následné analýze dat dospěla k teorii,
poukazující na čtyři základní fenomény ve vztahu k životní spokojenosti
singles- prorodinná hodnotová orientace, konflikt hodnot, naučená
nezávislost a ulpívání v tzv. klíčovém vztahu. Cílem kvantitativního
výzkumu, s využitím dotazníku, v roce 2011, bylo ověření, zda se
nalezené fenomény nacházejí u širšího výzkumného vzorku singles.
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Druhým cílem bylo zjistit, nakolik tyto aspekty ovlivňují míru vykazované
životní spokojenosti. Vzorek tvořilo 170 respondentů, 67% z nich tvořily
ženy a 33% muži, všichni ve věkovém rozmezí 20-40 let, finančně
nezávislí na rodině, žijící nejméně rok bez dlouhodobého partnera, dosud
nesezdaní. Bylo zjištěno následující: pro-rodinná hodnotová orientace má
výrazně negativní vliv na prožitek spokojeného života singles, klíčový
vztah v minulosti respondentů také významně negativně ovlivňuje životní
spokojenost a čím déle byli respondenti bez dlouhodobého partnerského
vztahu, tím menší byla i vnímaná schopnost přizpůsobení se druhému a
schopnost omezení potřeby nezávislosti. U osob s prorodinnou orientací
se signifikantně méně objevovaly sklony zdůraznění potřeby svobodného
rozhodování a neochoty se adaptovat na přání a potřeby druhé osoby. A
v neposlední řadě přinesl výzkum i zjištění, že lpění na partnerském
vztahu v minulosti, které obecně brání prožitku spokojenosti a navazování
trvalých vztahů, se vyskytuje v podobné míře u mužů i žen.

2. Výzkum Bartošové (BARTOŠOVÁ, 2006):
Výzkum se nazývá Věřící singles ve světle měnících se forem
praktikování víry a individualizace ve sféře náboženství. Výzkum se snažil
zjistit, jak věřící singles každodenně interpretují svůj život z hlediska
jejich víry. Byl použit nestandardizovaný rozhovor, obsahující tematické
celky jako minulý partnerský život, představy o víře, rodině a další.
Participanty byly muži a ženy ve věku 25-33 let, ekonomicky soběstační,
kteří žijí sami, bez partnera a hlásí se ke křesťanské - katolické církvi. U
většiny oslovených se ukázala potřeba distance od institucionální podoby
náboženství, snaha vytvořit si paralelní autonomní prostor, ve kterém
mohou své náboženské potřeby naplňovat podle svého. Společnou
hodnotou byla úcta k člověku, vycházející z přikázání: ,,Miluj Boha a
svého bližního jako sám sebe. Ve světle tohoto přikázání pak participanti
nahlíží i na ostatní oblasti života. Kariéra a individuální zájmy by tak měly
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být vždy podřízeny zájmům bližních. To se projevuje také ve zvýšené
potřebě odpovědnosti a závazku v partnerském vztahu, který by měl dle
participantů směřovat k dlouhodobosti a také se to projevuje zejména
v odmítání současných alternativních typů vztahů. Bartošová si ale klade
otázku, do jaké míry hrají, v tomto odmítání jiných forem vztahu, roli
samotné církevní normy. Neboť tyto církevní normy zakazují jiné soužití
muže a ženy, než je manželství.
Domnívám se, že z výzkumu Bartošové jasně vyplývá další možná,
zcela specifická kategorie singles a tou jsou věřící singles. Díky nazírání
na vztahy i na jiné oblasti života prizmatem víry, se u nich totiž objevují
některé zcela odlišné charakteristiky, než je u ,,tradičních“ singles
zvykem.
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EMPIRICKÁ ČÁST
5 EMPIRICKÁ VÝZKUMNÁ SONDA
5.1 Úvod
Mé výzkumné šetření je zaměřeno na oblast interpersonálních
vztahů single mužů, jejich volnočasových aktivit a celkového přístupu
k životu. Inspirací k tématu mi byl článek psycholožky Labusové (2007),
na který jsem asi před rokem narazila na internetu. Původně jsem chtěla
výzkum zaměřit na ženy, u nichž předpokládám, že bude problematika
singles patrnější. Neboť singlovství žen je ve společnosti obecně méně
přijímané a vyhraňovat se vůči větší skupině vyžaduje vždy pevné a
odůvodněné přesvědčení. Stejně jako pro výběr žen hovořil fakt, že jsou
jejich biologické hodiny omezené a o to více budou pravděpodobně
reflektovat své singlovství. Při následném studiu pramenů a starších
výzkumů, tykajících se singles, jsem ovšem narážela na samé ženské
cílové skupiny či smíšená pohlaví. A to i přesto, že od roku 1970 převažují
mezi českými singles muži. Proto jsem se rozhodla alespoň malou měrou
přispět k vyrovnání stavu výzkumů nezadaných, z hlediska pohlaví.

5.2 Cíl výzkumu
Hlavním cílem mého výzkumného šetření je zmapovat životní styl
single mužů z hlediska jejich interpersonálních vztahů, volnočasových
aktivit a celkového přístupu k životu.
Výzkum se snaží zodpovědět, jaký je charakter interpersonálních
vztahů mužských singles, jaké byly důvody rozpadu jejich partnerských
vztahů, jak tráví svůj volný čas a jaké jsou hlavní hodnoty, které v životě
uznávají.
Přestože by mělo mé výzkumné šetření přispět k nastínění obrazu
současných mužů, žijících bez partnerky, není ambicí mého výzkumu
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získat závěry, které by se daly obecně generalizovat na všechny členy tak
různorodé skupiny, jakou jsou právě singles.

5.3 Předporozumění problematice
Jelikož jsem ke svému výzkumnému šetření zvolila kvalitativní
přístup, nesnažila jsem se ani definovat výzkumné hypotézy. Ty by totiž
mohly případně ovlivnit i výsledky šetření, čehož jsem se chtěla
vyvarovat.

Přesto

k danému

tématu

přistupuji

již

s určitým

předporozuměním, které je patrné i ve struktuře teoretické části diplomové
práce.
Vzhledem k tomu, že se domnívám, že nás jako lidi definuje právě
naše přirozená vztahovost, předpokládám, že budou mít i single muži
potřebu určité formy kompenzace absence intimity. A to například buď
skrze blízký přátelský vztah či prostřednictvím některých z novodobých
alternativních forem partnerských vztahů.
Co se týče možných důvodů rozpadu předchozích partnerských
vztahů participantů, patří mezi mé hlavní domněnky především nuda ve
vztahu, jež by mohla vycházet z potřeby stále nových a nevšedních
zážitků, pro dnešní mladou generaci tak typickou.
K otázce volnočasových aktivit participantů přistupuji bez
předchozích konkrétních domněnek. Jsem totiž toho názoru, že bude náplň
volného času hodně souviset především s věkem daného jedince či
skupiny. Předpokládám tedy, že se způsob trávení volného času bude u
každého z participantů spíše lišit a nedá se tudíž ani dopředu s přesností
odhadnout.
V oblasti nejdůležitějších životních hodnot participantů očekávám
jako nejčastěji zmíněné hodnoty zejména svobodu, nezávislost, finance či
přátelství.

5.5 Vzorek participantů a jeho výběr
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Vzhledem k neexistenci jednotné definice skupiny singles, je nutné
na tomto místě v první řadě zmínit, z jaké definice jsem při výběru
participantů vycházela ve svém výzkumném šetření já sama. Nejvíce se
ztotožňuji s definicí Marcela Tomáška (2003, s. 10), popsanou v kapitole
1.2 Pojem singles v současnosti. Tomáškova definice mne inspirovala
k vytvoření následujících kritérií výběru participantů:
-

Muži ve věku 25-40 let

-

Dosud nesezdaní

-

Finančně nezávislí na rodině

-

V současné době alespoň dva roky bez dlouhodobého vážného vztahu

-

Dotyční se se zařazením do skupiny singles sami ztotožňují
Samotný výzkumný vzorek tvoří jedenáct single mužů z Prahy, ve

věku 25-29 let (medián=26, modus=25). Sedm z jedenácti participantů má
nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, tři participanti mají
vysokoškolské vzdělání a jeden participant má základní vzdělání.
K výběru výzkumného vzorku jsem použila kombinaci metody
sněhové koule a metody stratifikovaného výběru (MIOVSKÝ, 2006).
V první fázi jsem oslovila své známé, zda nemají ve svém okolí ženy či
muže, kteří jsou dlouhodobě bez partnera, ztotožňují se se zařazením do
skupiny singles a byli by ochotní se výzkumného šetření zúčastnit.
Následně se mi ozvalo pár lidí, různého věku i pohlaví. V druhé fázi jsem
využila stratifikovaného výběru a za pomoci internetu dala na
facebookové stránky všemožných single skupin svou výzvu k účasti na
výzkumu, v níž byla již jasně definována všechna výše zmíněná kritéria
výběru. Dle kritérií jsem pak také vybrala vhodné participanty z těch, kteří
se přihlásili v první fázi výběru.
Metodu sněhové koule podporoval fakt, že mám možnost kontaktu
s lidmi, kteří se pohybují v komunitě singles. Ke stratifikovanému výběru
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mne pro změnu přivedla snaha blíže specifikovat výzkumný vzorek
a ošetřit tak reliabilitu výzkumu.

5.5 Výzkumné metody, validita, reliabilita a průběh šetření
K zmapování problematiky životního stylu singles a jejich
interpersonálních vztahů jsem zvolila kvalitativní formu šetření,
s využitím polostrukturovaného rozhovoru, doplněnou dotazníkem.
Kvalitativní formu šetření jsem si vybrala z důvodu snahy o hlubší
zmapování tématu singles, prostřednictvím sledování většího množství
vlastností sledované skupiny. Kvalitativní přístup mi snáze než
kvantitativní přístup umožňuje získat podrobnější popis a vhled v průběhu
výzkumu (HENDL, 2005, s. 52).
Pro polostrukturovaný rozhovor jsem se rozhodla z důvodu jeho
výhod, plynoucích z jasně definovaného jádra rozhovoru, které poskytuje
jistotu, že budou probrány všechny zkoumané oblasti výzkumného šetření.
A zároveň poskytuje více prostoru jak pro doplňující otázky, tak i pro
samotná vyjádření participantů (MIOVSKÝ, 2006, s. 159-160).
Při

tvorbě

osnovy

rozhovoru

jsem

vycházela

ze

základních teoretických východisek, popsaných v teoretické části mé
diplomové práce. Pro větší přehlednost přikládám osnovu rozhovoru
v příloze II.
K analýze rozhovorů byla využita metoda vytváření trsů,
umožňující na základě tematického překryvu konceptualizovat a seskupit
jednotlivé výroky participantů do skupin, které jsou dále členěny do
podskupin na základě opakujících se znaků (MIOVSKÝ, 2006, s. 221).
Z důvodu nižší standardizace v kvalitativním výzkumu má
kvalitativní výzkum obecně nižší reliabilitu a vyšší validitu, než má
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výzkum kvantitativní. Proto jsem se z důvodu ošetření reliability rozhodla
blíže specifikovat cílovou skupinu, za pomoci jednoznačných kritérií a
taktéž jsem doplnila polostrukturované rozhovory dotazníkem. Validitu
podporuje i fakt, že byly všechny rozhovory nahrávány na diktafon a
bohatost dat tak byla tímto způsobem ještě více posílena. Transkribované
rozhovory jsou přiloženy v příloze III.

5.5.1 Sběr dat
Sběr dat mého výzkumného šetření probíhal na začátku července
2016, v Haštalské ulici na Praze 1. Čas šetření vycházel z individuálních
potřeb každého z participantů, ovšem snažila jsem se v průběhu celého
výzkumného šetření zachovávat jednotné prostory, abych vynechala další
možné vnější proměnné, jež by mohly výpovědi participantů nějak
ovlivnit.
Kromě toho poskytovaly dané prostory dostatek soukromí i ticha,
k nahrávání rozhovorů na diktafon. Participantům bylo k dispozici
občerstvení i nápoje, k navození pohodové a uvolněné atmosféry,
podporující otevřenost účastníků v jejich výpovědích.
Samotnému polostrukturovanému rozhovoru předcházelo vyplnění
informovaného souhlasu a dotazníku, jejichž finální podobu přikládám
v příloze I.
Dotazník slouží především k zmapování dalších oblastí života
participantů, na něž nebylo z časových možností výzkumného šetření dost
prostoru, a které pomáhají dokreslit celkový obraz života participantů.
Dotazník se skládá ze tří částí. V první části se nachází základní
údaje o participantech. Druhá část zahrnuje otázky na oblast zaměstnání,
bytové situace a finančních podmínek účastníků šetření. A v třetí části se
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snažím předběžně zmapovat oblast vztahů participantů, z hlediska jejich
četnosti či délky. Všechny odpovědi v dotazníku participanti vypisovali.

5.5.2 Etika výzkumného šetření
Své výzkumné šetření jsem dělala dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, se snahou dodržet všechny základní etické zásady.
Jednalo se zejména o snahu minimalizovat případné újmy a
maximalizovat možné přínosy a v neposlední řadě jsem v celém
výzkumném šetření jednala ve shodě s obecnou úctou vůči lidem.
K zajištění ochrany práv participantů, i své vlastní osoby, jsem
vypracovala informovaný souhlas, jenž participanti vyplňovali ještě
před započetím celého výzkumného šetření. Konkrétní podoba
informovaného souhlasu se nachází v příloze I.
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6 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY VÝZKUMNÉ SONDY
6.1 Výsledky dotazníků
Jak již bylo řečeno, dotazník použitý v mé diplomové práci je
rozdělen do tří částí. První část obsahuje základní údaje o participantech,
jako je jejich pohlaví, věk a nejvyšší dosažené vzdělání, popsané
v kapitole 5.4 Vzorek participantů a jeho výběr. Další dvě části dotazníku
jsem kvůli větší přehlednosti rozdělila do tematických oblastí: oblast
zaměstnání, oblast bydlení, oblast financí a oblast interpersonálních
vztahů.

6.1.1 Oblast zaměstnání
V oblasti zaměstnání se ukazuje, že má pět (participanti č. 2, 3, 4,
5 a 8) z jedenácti participantů více zaměstnání, než pouze jedno. A pouze
participant č. 9 je v současné době 2 měsíce bez zaměstnání a hledá si
nové.

Pro

zajímavost

z participantů,

včetně

uvádím

jednotlivá

celkového

povolání

týdenního

počtu

u

každého

hodin,

které

v zaměstnání přibližně tráví:
Participant č. 1 – vedoucí technik tiskového střediska, 50 hodin týdně
Participant č. 2 – prodejce, pronájem bytů, 55 hodin týdně
Participant č. 3 – překladatel, pronájem bytů, 35 hodin týdně
Participant č. 4 – Business associate, pojišťovna AIG, 38 hodiny týdně
Participant č. 5 – osobní řidič, produkční, IT technik, 30 hodin týdně
Participant č. 6 – pracovník na poště, 42 hodiny týdně
Participant č. 7 – voják z povolání, 40 hodin týdně
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Participant č. 8 – odborný pracovník výzkumu, technický odborník
v právu, 40 hodin týdně
Participant č. 9 – nezaměstnaný 2 měsíce, předchozí povolání IT
Paticipant č. 10 – programátor, 40 hodin týdně
Participant č. 11 – práce za barem v restauraci, 16 hodin týdně.
Můžeme vidět, že tři participanti z jedenácti (č. 7, 8, 10) tráví
v práci přesně 40 hodin týdně. Více než 40 hodin týdně tráví v práci také
tři participanti (č. 1, 2, 6). A méně než 40 hodin týdně tráví v zaměstnání
čtyři participanti (č. 3, 4, 5 a 11). Participant č. 9 je aktuálně nezaměstnaný.

6.1.2 Oblast bydlení
Oblast bydlení ukázala, že pět (č. 1, 2, 3, 5 a 10) z jedenácti
participantů bydlí v současné době s rodiči, kterým většina přispívá na
bydlení. Z toho dva participanti (č. 3 a 5) se již osamostatnili v osmnácti
letech a bydlí v současnosti u rodičů pouze dočasně, z důvodu nedávného
návratu ze zahraničí. Samostatné bydlení si v současnosti ale hledají.
Tři (č. 6, 7 a 8) z jedenácti participantů bydlí se spolubydlícími.
Z toho dva (č. 6 a 7) participanti bydlí pouze s jedním spolubydlícím a
participant č. 8 bydlí se dvěma spolubydlícími.
Tři (č. 4, 9 a 11) participanti z jedenácti bydlí úplně sami.
Typ bydlení jsem u participantů, kteří bydlí u rodičů, nehodnotila.
Z šesti participantů (č. 4, 6, 7, 8, 9 a 11), kteří bydlí buď sami či se
spolubydlícími, bydlí pět participantů (č. 4, 6, 7, 8 a 11) v podnájmu a
pouze participant č. 9 bydlí ve vlastním bydlení. Přičemž z těchto šesti
participantů bydlí čtyři participanti (č. 4, 6, 8 a 9) v činžovním domě a dva
participanti (č. 7 a 11) bydlí v bytě panelovém.
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6.1.3 Oblast financí
Z oblasti financí vyplynuly informace ohledně průměrné měsíční
mzdy participantů, jejich průměrných nákladů na bydlení a v neposlední
řadě i to, za co participanti nejčastěji utrácí peníze.
Průměrná měsíční mzda:
15 000 Kč a méně – participanti č. 3, 8 a 10
16 000-24 000 Kč – participanti č. 1, 6 a 9 (participant č. 9, který je
v současné době nezaměstnaný, uvedl průměrnou měsíční mzdu
z posledního zaměstnání)
25 000-30 000 Kč – participanti č. 2, 4 a 11
30 000 Kč a více – participanti č. 7 a 8
Průměrná měsíční mzda všech jedenácti participantů činí 23 409 Kč.
Náklady na bydlení:
Z pěti participantů (č. 1, 2, 3, 5 a 10), kteří bydlí u rodičů, přispívají
na náklady na bydlení tři participanti (č. 1, 2 a 3). Participant č. 5
nepřispívá z důvodu dočasnosti bydlení u rodičů, jakožto přechodného
řešení po návratu ze zahraničí. Participant č. 10 bydlí u rodičů již od dětství
a nepřispívá na bydlení. Přesto se považuje za finančně nezávislého na
rodině, což je poměrně zarážející fakt.
Participant č. 1 přispívá rodině 4 500 Kč
Participant č. 2 přispívá rodině 10 000 Kč
Participant č. 3 přispívá rodině 3 000 Kč
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Průměrné náklady na bydlení zbývající šesti participantů (č. 4, 6, 7, 8, 9 a
11) z jedenácti činí 4 617 Kč
Participanti v dotazníku odpovídali také na otázku, za co utrácí
nejvíce peněz. Odpovědi se překvapivě poměrně shodovaly, proto jsem se
rozhodla je níže vypsat. A to v pořadí četnosti jejich zastoupení ve
výpovědích participantů, od nejčastěji zmíněné odpovědi po tu nejméně
častou.
Jídlo -participanti č. 1, 2, 4, 5, 6 a 11
Alkohol - participanti č. 1, 3, 5, 6, a 10
Party - participanti č. 3, 4, 7, 9 a 11
Drogy - participanti č. 6, 10 a 11
Sport - participanti č. 2, 4 a 9
Cestování - participanti č. 2, 7 a 9
Oblečení – participanti č. 7, 10 a 11
Elektronika - participanti č. 2 a 8
Kultura a vzdělávání - participanti č. 3 a 4
-Participant č. 2 zmínil ještě domácího mazlíčka, participant č. 1 armádní
potřeby a participant č. 8 utrácí nejvíce peněz ještě za zařízení bytu.

6.1.4 Oblast interpersonálních vztahů
Výsledky dotazníků z oblasti interpersonálních vztahů jsem
zpracovala pro lepší přehlednost do tabulky.
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Otázka č. 1 - Kolik jste měl celkem partnerských vztahů?
Otázka č. 2 - Jak dlouho trval Váš nejdelší partnerský vztah?
Otázka č. 3 - Jak dlouho trval Váš poslední vztah?
Otázka č. 4 - Jaký je přibližný počet Vašich nejbližších přátel,
s nimiž jste v pravidelném kontaktu?

Tabulka 1- otázky č. 1-4
Otázka

Otázka

Otázka

Otázka

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

P1

1

3roky

3roky

5

P2

10

2,5roku

2,5roku

3

P3

4

1,5roku

3měsíce

10

P4

2

1,5roku

6měsiců

7

P5

4

9měsíců

6měsíců

10

P6

0

0

0

6

P7

4

8měsíců

2měsíce

15

P8

3

1,75roku

1,75roku

20

P9

0

0

0

10

P10

0

0

0

10

P11

2

3roky

3roky

5

Participant

Z odpovědí na otázku č. 1 vyplynulo, že tři participanti (č. 6, 9 a
10) z jedenácti neměli v životě zatím žádný partnerský vztah. Další tři
participanti (č. 3, 5 a 7) měli v životě vztahy čtyři. Dva vztahy měli dva
participanti (č. 4 a 11). Participant č. 8 měl tři vztahy, participant č. 1 měl
jeden vztah a participant č. 2 měl vztahů deset.
Otázka č. 2 ukázala, že nejdelší partnerský vztah participantů trval
3 roky a měli ho participanti č. 1 a č. 11. Participant č. 2 měl nejdelší vztah
2,5 roku. Participant č. 8 měl nejdelší vztah 1,75 roku. Participanti č. 3 a
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4 měli nejdelší vztah 1,5 roku. Nejdelší vztah participanta č. 5 trval 9
měsíců a nejdelší vztah participanta č. 7 trval 8 měsíců.
Na základě otázky č. 3 můžeme vidět, že poslední vztah
participantů č. 1 a 11 trval 3 roky. Poslední vztah participanta č.2 trval 2,5
roku. Poslední vztah participanta č. 8 trval 1,75 roku. Poslední vztah
participantů č. 4 a 5 trval 6měsíců. Poslední vztah participanta č. 3 trval 3
měsíce a vztah participanta č. 7 trval 2 měsíce.
Otázka č. 4, týkající se počtu nejbližších přátel zase ukázala, že
participanti č. 3, 5, 9 a 10 mají přibližně deset nejbližších přátel.
Participanti č. 1 a 11 mají přibližně pět přátel. Participant č. 2 má tři
nejbližší přátele. Participant č. 4 má sedm nejbližších přátel. Participant č.
6 má šest nejbližších přátel. Participant č. 7 má patnáct nejbližších přátel
a nejvíce nejbližších přátel uvedl participant č. 8, který jich má údajně
dvacet.

6.2 Souhrnná analýza rozhovorů
Na základě analýzy rozhovorů jsem identifikovala celkem dvanáct
hlavních trsů. Jsou jimi: preference v oblasti volného času, zájmy, domov,
současná nejbližší osoba, přátelské vztahy, rodina, partnerské vztahy,
odůvodnění života bez partnera, popis sebe sama, životní priority a
hodnoty, klady života bez partnera a zápory života bez partnera.
Hlavní trsy jsou dále členěny do subkategorií podle opakujících se
znaků ve výpovědích participantů. Trsy jdou po sobě na základě četnosti
výpovědí participantů, kdy první trs označuje kategorii s největším
množstvím stejných odpovědí participantů.

6.2.1 Skupiny identifikovaných trsů
1. Preference v oblasti volného času
Nejčastěji zmiňovali participanti následující kategorie:
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a) Restaurace/klub/hospoda s přáteli
,,Hmm, nejčastěji trávím volný čas v kruhu přátel, někde v nějakém
podniku, takhle jakoby, povídáním u alkoholu…“ (participant č. 6)

b) sport
,,Sportem, téměř denně a pak jakoukoli zábavou s přáteli, co se naskytne
za příležitosti…“ (participant č. 4)
c) čas venku v přírodě
,,Typicky, pokud je hezky, sednu na motorku, cestuju všude možně po
republice anebo jedu s kamarádem na kolo anebo vezmu psa a jdu se
projít, to záleží na okolnostech…“ (participant č. 2)
d) počítač
,,No nevim..spíš jako jdu na party..nebo hraju na kompu..to je asi
všechno“ (participant č. 10)
2. Zájmy
Participanti se vyjadřovali k tomu, co je v životě nejvíc baví, zajímá nebo
na čem si ,,ujíždí“. Nejčastěji se vyskytovaly následující subkategorie:

a) sport
,,Asi jako neujíždim na ničem,ale mám hodně věcí..to kolo,badminton,
hodně to cestování, turistika..“ (participant č. 9)
b) společenské akce/párty
,,No asi na alkoholu a drogách. A party a holkách. (smích) A nevim, čtu
noviny prostě a zajimám se prostě o svět, o dění ve světě. A učím se
francouzsky a anglicky taky že jo..to mě baví. A basket mě baví taky že jo,
ale že bych si na tom ujížděl...no..smích…to nevim. To spíš na těch
drogách. (smích)“ (participant č. 3)
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c) získávání nových informací/sebevzdělávání
,,Asi na životním stylu..kdy teda..dost často hulim trávu se svýma
kamarádama..což nás tak nějak spojuje asi a dodávám nám to takovou
větší rozvrkočenost ve všech věcech který děláme a jako větší nadšení a
potenciál do těch věcí..Ujíždim si ještě na sportu,na hudbě,na tanci,na
informacích,který jsou důležitý..který třeba ví víc lidí, tak je potřebuju
vědět taky..“ (participant č. 11)

3. Domov
Participanti se často vyjadřovali, že tráví doma obecně málo času…
,,Nóó, doma v bydlišti nic moc, jenom přespím a ráno jdu do
práce.Netrávím čas doma například hraním na počítači atd.Radši trávím
čas mimo domov.“ (participant č. 1)
,,Doma trávím relativně málo času.Protože díky tomu, že mám i víc prací
a ty práce vyžadují, že jedu i na prá dnů pryč, odjedu ráno a vracím se
třeba pozdě večer, tak doma teď trávím relativně málo času. Anebo o
víkendech dospávám ale neplánuju trávit doma více času. Doma vlastně
jen spím anebo když mám na opravu nějaké počítače a nechci je dělat v
kanceláři, tak je dělám doma.Ale stejně doma nejsem až tak často.Přes
den jsem pryč.“ (participant č. 5)
,,..Tejdně, tak půlku soboty, půlku neděle a dvě odpoledne. Přes týden moc
ne.“ (participant č. 7)
4. Současná nejbližší osoba
Participanti se většinou vyjadřovali k otázce, kdo je jejich v současnosti
nejbližší osoba, následujícím způsobem:
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a) kamarád/ka
,,Z přátel anebo rodiny? No(smích). Asi Vašek, kamarád, s kterým trávím
hodně času.Z rodiny mám blíž k mámě než tátovi, ta o mně ví absolutně
všechno, od toho nejlepšího po to nejhorší.Takže nejdůvěrnější přítel je
máma.Ale nejbližší, se kterým trávím nejvíce času, tak je asi ten Vašek,
kamarád nebo přítel, tak.“ (participant č. 2)

b) matka
,,Vlastně jakou situaci myslíš, jako kdo by se o mně měl starat.?Obecně
nemám žádný tajemství před mámou, máme dobrej vztah.Nastíním ti
situaci.Mám víc kamarádů, kterým můžu říct úplně úplně všechno, kdyby
mně trápily opravdu hodně složitý a těžký věci, prostě i kdyby se děly věci,
který by i byly mimo rámec zákona, tak mám kamarády, kterejm to můžu
bezpečně říct.Teď mám ještě tak dvě kamarádky, možná tři a pak ještě
mámu a ségru. Asi mamka je nejbližší.“(participant č. 8)

c) nikdo
,,No to je dobrá otázka protože, jako asi nikoho. Asi sám sebe. Brácha je
mladší, má jiné zájmy. V tuhle chvíli asi nikoho.No možná teď trenér v
posilovně, kterého teď nejvíc vídám.Nikdo mně teď nenapadá.“
(participant č. 5)

d) otec
,,.. Asi tátu.“ (participant č. 7)

e) bratr
,,Asi svý kamarády..ale jednotně asi brácha.“ (participant č. 11)
5. Přátelské vztahy
Většina participantů se vyjadřovala, že obvykle tráví čas se svými přáteli
minimálně dvakrát nebo třikrát týdně a když se nevidí, tak jsou spolu
60

v kontaktu přes telefon či počítač. Nejčastěji spolu chodí do různých
podniků, barů nebo klubů a povídají si. Nebo společně tráví čas sportem.
,,Tak určitě dvakrát do týdne, a když už se nevidíme, tak si voláme po skypu
nebo hrajem počítačový hry nebo něco probíráme.Ale dvakrát týdně se
vídáme, to bych řekl určitě.“ (participant č. 8)
,,..smích..no nějčastejc nějak v hospodě..motáme..smích…no tědka už
vlastně jenom tak. Předtím jsem hrával nějaký floro, ale ted už ne..“
(participant č. 10)
,,Většinou venku, někde, procházíme se, povídáme si nebo jde na to kolo
nebo venčíme psa“ (participant č. 2)

6. Rodina
Pět participantů z jedenácti jsou z rozvedených rodin (č. 2, 3, 6, 9 a 11).
Dalších pět participantů (č. 1, 4, 5, 7 a 10) jsou z rodiny, kde jsou rodiče
stále spolu. Participantovi č. 8 zemřel před dvěma roky otec, ale předtím
byli jeho rodiče spolu a od té doby žije jeho matka sama.
Participanti z rozvedených rodin častěji uváděli, že sice věří ve
smysluplnost partnerských vztahů, ale nevěří tolik v jejich dlouhodobost.
,,Noo..určitě to neovlivnuje moji víru ve smysluplnost vztahu, ale myslim
že..no jako neberu vztah na celej život jako nějakou hodnotnou věc jako..
No cíl je si užít ten společněj čas, kdy vám to oboum dává že jste oba dost
spokojený a neznamená to že to nějak musíte plánovat až do konce prostě
jako..Myslim že je úplně v pohodě prostě, když se třeba lidi po deseti letech
změněj nebo věci se změněj a už nechtěj být spolu, tak si myslim že to není
neúspěch ve vztahu jako..že těch deset let je fakt jako úspěch. Myslím že je
neúspěch být spolu jenom proto, aby spolu byli…“ (participant č. 3)
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,,Spíš jako, že nevěřim v dlouhodobost vztahů, že jako by lidi ani nemaj
žádnej zájem, aby ty vztahy trvaly dlouho nebo že by se ve vztahu vůbec
znali a tak, no.No jako, že nejsem zklamanej, ale nevěřim, že by to jako
fungovalo do budoucna.“ (participant č. 6)

a) sourozenci
Pouze participant č. 6 nemá žádného sourozence. Tři participanti (č.1, 2 a
10) mají starší setru. Dva participanti (č. 7 a 8) mají sestry dvě, starší i
mladší. Další tři participanti (č. 5, 9 a 11) mají mladšího bratra. Participant
č. 3 má mladší sestru a participant č. 4 má staršího bratra.
b) rodiče
Vztah s rodiči popisuje většina participantů jako dobrý či normální.
Netráví spolu fakticky příliš času, ale jsou v kontaktu. Častěji se
participanti rozhovořili o svém vztahu s matkou, než otcem.
,,Dobrý, ale každý máme svůj život, každý máme svojí práci, své zájmy a
koníčky, tak si sedneme, posedíme popovídáme, není to na dlouho a pak
každý děláme co potřebujeme.“ (participant č. 2)
,,Takový vlažný jako. Ale jako dobrý..vesměs.“ (participant č.3)
Tak máma s náma byla vždycky víc a byla podstatně přísnější, ale i tak
máme vztahy dobrý.A táta je asi jeden z nejhodnějších lidí co znám, navíc
je to flegmatik, takže vztahy s ním mám výborný.. (participant č. 7)
,,Tak s otcem nemám žádnej vztah..protože mě nevychovával,nikdy mi nic
nedal do života…A kdybych to měl srovnat se vztahem s mámou,tak to ani
nejde..protože moje máma mě vychovávala v tom nejlepšim a vychovala
ze mě nejlepšího člověka..což naopak otec mi to celej život kazil,abych byl
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dobrej člověk..abych se dával spíš na tu dobrou cestu mu bylo jedno..“
(participant č. 11)
,,Vztah s mámou mám v pohodě, no.Je ale až moc starostlivá.S tátou mám
vztah dobrý taky akorát je to s nim teď těžký, protože zažívá nějakou krizi
v práci, takže je s nim teď debata trochu těžší.Ale vztah máme normální.“
(participant č. 5)
c) příbuzenstvo
S širším příbuzenstvem se většina participantů moc často nevídá. Šest
participantů (č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9) má v širším příbuzenstvu spíše stabilní
partnerské vztahy. Pět participantů (č. 1, 2, 3, 10 a 11) má v rodině spíše
rozvedené páry.
7. Partnerské vztahy
Participanti č. 6, 9 a 10 jsou bez partnerského vztahu takzvaně odjakživa.
Participanti č. 2, 3, 4 a 5 jsou bez dlouhodobého vážného vztahu dva roky.
Participant č. 11 je beze vztahu 3 roky. Participant č. 8 je bez partnerského
vztahu čtyři a půl roku. Participant č. 7 je sám pět let. A participant č. 1 je
bez dlouhodobého vážného vztahu přes šest let. Všichni participanti ale
vyjádřili názor, že by si rádi partnerku do budoucna našli. Většina z nich
očekává stabilní partnerský vztah i rodinu, za pět až deset let.
A) řešení absence intimity

a) mastrubace
,,Vždycky jenom moje práce a většinou mi k tomu dopomáhá
internet..protože ten je plnej věcí,který můžou člověka uspokojit..takže
není hned klíčový jít do bordelu a zaplatit si kurvu,aby se uvolnil..protože
to pak bude mít celej život před očima..třeba člověk s mojí povahou..“
(participant č. 11)
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b)kamarádi s benefity
,,Ale ohledně důvěrnějších věcí jako je sex a tak, tak spíš mám nevážné
vztahy, protože všichni máme dost práce starostí, takže leckdy na to není
ani čas.Navazuji vztahy spíše ve smyslu „kamarádi s benefity“ nebo tak
velmi blízcí přátelé, asi tak.Mám jistou potřebu nějaké intimity vztahu, aby
tam bylo jisté pouto.S naprosto normálním člověkem bych třeba nesedl do
auta tudíž ani do postele (smích).“ (participant č. 2)

c) sex na jednu noc
,,Tak z půlky vztahy na jednu noc, na jaře a v létě nějaký delší, ale s tím,
že se vidíme jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní.Většinou jsou to
noví lidi, co neznám.V sexu není pro mě důležitý toho člověka nějak
předtím znát.“ (participant č. 7)
-Participanti nejčastěji uváděli, že nezávazných vztahů mají ročně tak
maximálně pět.
B) důvody rozpadu předchozích partnerských vztahů

a) nuda a lenost
,,Většinou mně už to přestalo bavit. Že už prostě jsem měl už pocit, že ten
člověk, nevim, už jsme se měli tak jako dost. Vždycky to skončilo dobře,
kdykoliv se můžeme bavit, že to neskončilo nějakým konfliktem. Nuda, ty
holky se třeba chtěly vídat, já už ne a tak. Čím víc ke mně přilnuly, tím víc
se stahuju.“ (participant č. 4)
b)nevěra
,,Jedinej jeden vztah se mi rozpadl protože jsme spolu nechtěli prostě být
a to ten první,dětskej..jinak to bylo vždycky ze strany tý holky a to že mě
podvedla s jinym..“ (participant č. 11)
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c) názorové neshody
,,Tak bylo to oboustranný.Nemůžu vinit jenom slečnu nebo zas jenom
sebe.Byl to především značný rozkol v názorech.V ekonomických, v
sociálních vztazích, což je důležitý pro dlouhodobé uvažování o
partnerských vztazích.Kdy třeba slečna neznala cenu peněz, tak by to v
každém případě v budoucnu nepřineslo dobrý.Taky někdy každý vycházel
z jiných sociálních poměrů nebo jsem byl jen předstupeň k někomu
dalšímu, že slečny už chtěly vztah a děti a já je tak do 5ti let neplánuju
anebo že jsme si nesedli v názorech, přestože v oblasti intimity jsme si
sedli.Bylo to tak 50:50.“ (participant č. 2)
8. Odůvodnění života bez partnera
a)odtažitost a nezájem o vážný vztah
,,To je právě tím, že ho nechci.Protože mám rád svojí svobodu a bylo by
mi, kdybych měl vážněj vztah, tak bych si nemohl užívat tak, jak si
užívám.A zároveň bych se cejtil nějak omezenej?“ (participant č. 4)
,,Tak, jedna část je, že jsem odtažitý, vzhledem k tomu, že ten poslední
vztah byl vážný, dokázal jsem si představit, že by to byla celoživotní
partnerka, že bychom spolu budovali rodinu a tak.Ale to uvědomění potom
mně dovedlo k tomu, se rozejít.Dost bolestivý, takže jsem se dost dlouho,
rok a půl dva roky a vlastně i teď neuměl se někomu otevřít.Byl jsem jako
raněný zvíře.Jsem odtažitý ale dalším důvodem je i to, že jsem nepotkal
slečen tolik, nechodím moc mezi lidi, který by mi typem sedli, vším,
povahou, to byl primární důvod.“ (participant č. 2)
b)čekání na „tu pravou“

65

,,Protože hledám tu pravou…a dokud jí nenajdu a neokouzlí mě tak,že se
z ní s prominutím na místě poseru,tak to ani nemá smysl..“ (participant č.
11)
c)nedostatek vhodných žen v okolí
,,Protože ho nějak extra nevyhledávám.Prostě neznám žádný ženský, teda
znám, ale…(ticho).Moji kamarádi jsou na tom dost podobně jako já.Buď
žijou v lese, kde se myjou v lavoru, takovej punk anebo prostě jsou-nemaj
přítelkyně no ani kamarádky.Já přijdu na nějakou party a jsou tam
vždycky samí kluci, když je to u někoho anebo jsou tam dvě holky, který
ale s někým choděj.Bydlej na chatách, nikam nechoděj.Nevím kde si
někoho hledat, je to těžký.“ (participant č. 1)
d)náhoda
,,Týjo..no já si to vlastně asi ani nijak nevysvětluju vlastně..smích..to mě
nenapadlo. Já nevim…no bydlim ted zase u mámy, že jo..smích..To bude
úplně první věc jako. A asi moc piju..a vlastně jsem nikoho
nepotkal..vždycky jsem hodne pil, ale vždycky jsem nekoho potkal potom..a
pil jsem porád hodně, ale už s tou osobou že jo..takže si myslim že to je
náhoda.“ (participant č. 3)

9. Popis sebe sama

a) optimista
,,Jsem optimistický flegmatik“ (participant č. 5)

b)pesimista
,,Hele jsem spíš pesimista. Ale snažim se bejt optimista. Ale ne vždy mi to
vychází,víš?“ (participant č. 10)

c)realista
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,,Jsem realista.Optimista ani pesimista ani tak ne.Pro ostatní jsem
pesimista. Ale lidi, který mně znaj, tak vědí, že když řeknu, že něco je na
hovno, tak to tak nemyslím.“ (participant č. 1)
10. Životní priority a hodnoty

a) svoboda
,,Svoboda..to je začátek a konec. A pozitivní impakt, dopad na okolí v
širšim slova smyslu..“ (participant č. 3)
b) upřímnost
,,Tak, hlavně upřímnost sám k sobě, přímost v jednání, nesnáším
pokrytectví, a to je asi tak všechno.Ctím přátelství, docela často i na úkor
těch vztahů, a já nevim co ještě.“ (participant č. 7)
c) přátelství
,,Hodnoty.. kamarádi,rodina..to je asi nejdůležitější..nebo..dál asi
no..smích..“ (participant č. 9)

d) rodina
,,Jistota, klid, rodina, jelikož se prakticky všichni kolem mě rozvádí a
svoboda a poznání.Poznání a pochopení, to jsou asi pro mě ty
nejdůležitější hodnoty.“ (participant č. 2)

e) spolehlivost
,,A potom, hodně mi záleží na realitě a potom na upřímnosti, potom aby
na ty lidi byl spoleh, že se na něčem domluví a ne to pak šestkrát změní, to
je taky důležitý. A aby mně měli rádi. A neomezovali mně v mých plánech.“
(participant č. 4)

f) sranda
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,,Cením si přátelství asi, upřímnosti, zábavy, srandy jako takhle, no já
nevim, laskavosti nebo toho, že má člověk utříděný myšlenky, v soucítění
se do něčeho, empatie spíš.“ (participant č. 6)
11. Klady života bez partnera
a) svoboda v rozhodování i jednání
,,Klady, jo, to je absolutní svoboda, můžu si dělat úplně co chci, nemusím
se s někým omezovat.Chci se ožírat, ožeru se, když chci, neožeru se, kdy
chci, když chci jet na Kamčatku, jedu na Kamčatku a tak“ (participant č.1)
b) absence závazku
,,Tak klady..nemusíš být nikomu věrnej, máš svůj vlastní čas se kterym si
nakládáš a nemáš žádný závazky vůči nikomu jinýmu nebo tak..to je pecka
prostě. Nemusíš být svázaná na jednom místě, můžeš cestovat. Jako je to
mnohem jednodušší styl života prostě…když můžeš přemýšlět ze dne na
den a tak..to je mnohem jednodušší určitě.“ (participant č. 3)
12. Zápory života bez partnera
a) absence blízkosti a intimity
,,Občas když jsem doma sám..tak na mě dolehne samota..jako nemít
nikoho koho můžeš obejmout, s kým můžeš být..tak asi v takových
momentech.“ (participant č. 9)
b) nemožnost sdílet zážitky s někým blízkým
,,Nejvíce mi partner chybí, když cestuju a nemám s kým sdílet ty pocity,
mít někoho s kým ty pocity můžu sdílet, jéé tady je ti to krásný. To je jeden
z nejdůležitějších momentů, a pak je tam teda ta intimita, což hraje taky
roli, velkou. Pocit blízkosti, asi není až tak třeba, ale mít někoho u sebe.
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Mít možnost sdílet jak to dobrý, tak i to zlý.Ale snažit se aby toho dobrého
bylo víc.“ (participant č. 2)

6.3 Závěry výzkumné sondy
Hlavním cílem mého výzkumného šetření bylo zmapovat životní
styl single mužů z hlediska jejich interpersonálních vztahů, volnočasových
aktivit a celkového přístupu k životu.
Výzkum se snažil zodpovědět, jaký je charakter interpersonálních
vztahů mužských singles, jaké byly důvody rozpadu jejich partnerských
vztahů, jak tráví svůj volný čas a jaké jsou hlavní hodnoty, které v životě
uznávají.
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem jedenáct mužů, kteří jsou
minimálně dva roky bez dlouhodobého vážného partnerského vztahu, jsou
dosud nesezdaní, finančně nezávislí na rodině a se zařazením do skupiny
singles se ztotožňují. Výzkum probíhal formou polostrukturovaných
rozhovorů,

doplněných

dotazníkem.

Rozhovory

byly

následně

analyzovány metodou vytváření trsů, na základě tematického překryvu.
Tyto trsy byly dále rozděleny do jednotlivých subkategorií dle společných
znaků.
Výsledky analýzy dat ukázaly, že mají za sebou participanti
přibližně dva až čtyři dlouhodobé partnerské vztahy. Ačkoli má téměř
polovina participantů více než dvě zaměstnání, mají také poměrně dost
blízkých přátel, s nimiž tráví čas alespoň dvakrát až třikrát týdně, a pokud
se s nimi nevidí, jsou v spolu v kontaktu přes mobilní telefon či počítač.
Jako svou v současnosti nejbližší osobu participanti nejčastěji uváděli
zejména kamaráda či kamarádku, matku anebo nikoho. S rodiči
participanti netráví fakticky moc času, ale jsou s nimi v kontaktu. Většina
participantů uvedla, že mají s rodiči dobré či normální vztahy. Častěji
hovořili o svém vztahu s matkou. Absenci intimity participanti řeší
nejčastěji masturbací, navazováním vztahů typu kamarádi s benefity nebo
provozováním sexu na jednu noc. Jako hlavní důvody rozpadu jejich
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předchozích vztahů participanti nejčastěji uváděli nudu a lenost, nevěru a
názorové neshody. Volný čas tráví participanti nejčastěji v kruhu přátel,
v restauraci, klubu či hospodě. Dále sportem, pobytem venku v přírodě či
u počítače. Hlavní hodnoty, které participanti v životě uznávají, jsou
svoboda, upřímnost, přátelství, rodina, spolehlivost a ,“,sranda“.

6.4 Diskuse
Práce na mém výzkumném šetření mi poskytla hlubší náhled na
proces sběru dat i jejich následnou analýzu. Dotazník, který jsem při své
práci použila, bych lehce upravila v části bydlení, neboť jsem původně
nepředpokládala, že bude tolik participantů bydlet ještě s rodiči, ačkoli se
považují za finančně nezávislé na rodině. Taktéž bych jednoznačněji
definovala blízké přátele, respektive význam pojmu pravidelný kontakt.
V osnově rozhovoru bych taktéž provedla mírné změny. Zejména
bych se zaměřila na otázky z oblasti rodiny a vztahů s rodiči a sourozenci.
Neboť většina participantů odpovídala poměrně obecnými pojmy jako
dobrý či normální. A bylo těžké se dobrat nějakých specifik jejich vztahů.
S výzkumným vzorkem jsem poměrně spokojená, ačkoli jsem
čekala o něco pestřejší věkové rozložení. Rozhodně bych ovšem přidala
jako jedno z dalších kritérií samostatné bydlení.
Co se týče výsledků, participanti uváděli jako hlavní způsoby řešení
problému absence intimity, především masturbaci, ale také navazování
alternativních typů vztahů, jako jsou kamarádi s benefity či vztahy na
jednu noc. TOMÁŠEK (2004) tyto typy vztahů pojmenovává jako
,,nárazovky“ a přitel/kyně do nepohody.
U participantů z rozvedených rodin se také částečně potvrdila
hypotéza CENKOVÉ (2007, s. 16), která tvrdí, že za singlovským stylem
života jedinců, mohou stát dopady rozpadu vztahů jejich rodičů.
Participanti z rozvedených rodin se častěji vyjadřovali, že sice vnímají
vztahy jako smysluplné, ovšem z hlediska jejich dlouhodobosti o vztazích
hodně pochybovali.
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Z výpovědí je také patrné, že tímto způsobem o sobě a o vztazích
nikdy neuvažovali. Ukazuje se, že k hledání partnera většina participantů
nepřistupuje jako k aktivnímu procesu a sebe nevnímají jako jeho aktivní
tvůrce, spíše jako pasivní účastníky.
Téma singles je hodně široké a záživné téma, tudíž bych ráda
navázala na svou diplomovou práci i v práci dizertační. Zajímavé by
mohlo být provedení stejného výzkumu, ale na cílové skupině žen,
stejného věku. A jejich následné srovnání.
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ZÁVĚR
Ve své diplomové práci jsem se zabývala otázkou životního stylu
singles a jejich interpersonálních vztahů. V teoretické části jsem popsala
historické pozadí singles i jejich specifika. Dále jsem se zabývala
možnými příčinami životního stylu singles a pojednávala o rozdílech mezi
single muži a single ženami. A v neposlední řadě jsem se věnovala čsským
i zahraničním výzkumům singles.
V empirické části práce bylo popsáno kvalitativní výzkumné
šetření, týkající se životního stylu single mužů, z hlediska jejich
interpersonálních vztahů, volnočasových aktivit a jejich celkového
přístupu k životu. Výzkum se snažil zodpovědět, jaký je charakter
interpersonálních vztahů mužských singles, jaké byly důvody rozpadu
jejich partnerských vztahů, jak tráví svůj volný čas a jaké jsou hlavní
hodnoty, které v životě uznávají. Výzkumné šetření probíhalo formou
polostrukturovaných rozhovorů, doplněných krátkým dotazníkem a
zúčastnilo se ho jedenáct mužů, kteří jsou v současné době minimálně dva
roky bez dlouhodobého vážného vztahu, ve věku 25-29 let, finančně
nezávislí na rodině, které se se zařazením do skupiny singles ztotožnují.
Výzkumná sonda ukázala, že mají za sebou participanti přibližně
dva až čtyři dlouhodobé partnerské vztahy a ačkoli má téměř polovina
participantů více než dvě zaměstnání, mají také poměrně dost blízkých
přátel, s nimiž tráví čas alespoň dvakrát až třikrát týdně. Jako svou
v současnosti nejbližší osobu participanti nejčastěji uváděli zejména
kamaráda či kamarádku, matku anebo nikoho. S rodiči participanti netráví
fakticky moc času, ale jsou s nimi v kontaktu. Většina participantů uvedla,
že mají s rodiči dobré či normální vztahy. Absenci intimity participanti
řeší nejčastěji masturbací, navazováním vztahů typu kamarádi s benefity
nebo vyhledáváním vztahů na jednu noc.
Jako hlavní důvody rozpadu jejich předchozích vztahů participanti
nejčastěji uváděli nudu a lenost, nevěru a názorové neshody. Volný čas
tráví participanti nejčastěji v kruhu přátel, v restauraci, klubu či hospodě.
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Dále sportem, pobytem venku v přírodě či u počítače. Participanti také
uvedli, že jako nejdůležitější hodnoty, které v životě uznávají, považují
zejména svobodu, upřímnost, přátelství, rodina, spolehlivost a ,“,srandu“.
Obecně se dá říci, že očekávání participantů jsou poměrně vysoká,
s ohledem na to, co a kolik jsou toho ochotni sami do partnerského vztahu
investovat.
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Příloha I. – dotazník a informovaný souhlas

DOTAZNÍK
Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, předběžně mapujícího oblast
interpersonálních vztahů, který taktéž poskytuje doplňující základní údaje k dalším třem oblastem
výzkumného šetření, jimiž jsou oblast zaměstnání, financí a současná bytová situace. Dotazník je
anonymní a Vaše odpovědi budou použity čistě pro účely sepsání diplomové práce (obor psychologie,
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, www.pvsps.cz).
Následující dotazník má tři části.
V první části bych Vás chtěla požádat o vyplnění čtyř základních údajů, týkajících se Vaší osoby.
Po jejich vyplnění následuje v druhé části dotazníku seznam osmi otázek z oblasti zaměstnání, bytové
situace a financí.
V poslední třetí části dotazníku je seznam čtyř otázek z oblasti interpersonálních vztahů.
U všech tří částí dotazníku svou odpověď vypisujete.

1. ČÁST
Pohlaví:
Věk:
Místo bydliště (jen město):
Vzdělání:

2. ČÁST:
1) Současné zaměstnání:
2) Kolik hodin týdně přibližně trávíte v práci? ___________

3) Máte vlastní bydlení či jste v podnájmu?
4) Jaký je typ vašeho bydlení (rodinný, panelový, činžovní dům…)?
5) Bydlíte s rodiči/spolubydlícími či sám?
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6) Jaká je Vaše přibližná měsíční čistá mzda? _____________
7) Jaké jsou Vaše celkové měsíční náklady za bydlení? ______________
8) Za co utrácíte nejvíce peněz?

3. ČÁST
1) Kolik jste měl celkem partnerských vztahů? _______________
2) Jak dlouho trval Váš nejdelší partnerský vztah? ____________________
3) Jak dlouho trval Váš poslední vztah? _______________
4) Jaký je přibližný počet Vašich nejbližších přátel, s nimiž jste v pravidelném kontaktu? __________

Případné další doplňující poznámky:

Mockrát Vám děkuji za Vaši účast na mém výzkumném šetření!
S díky,
Michaela Wurstová
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Informovaný souhlas

Jméno účastníka: ..............................................................
Jméno informujícího: Bc. Michaela Wurstová

Byl(a) jsem dostatečně a srozumitelně informován(a) o obsahu a významu diplomové práce a
seznámen(a) s cíli a postupy, které budou při výzkumu používány.
Měl(a) jsem příležitost se na vše zeptat a zvážit podané odpovědi.
Jsem si vědom(a), že moje účast na diplomové práci je dobrovolná a že z ní mohu z jakéhokoliv důvodu
kdykoliv odstoupit.
Byl(a) jsem ujištěn(a), že moje anonymita v diplomové práci zůstane zachována a že všechny výsledky
a záznamy budou používány pouze v souvislosti s touto prací.
Tímto dávám svůj souhlas s účastí a spoluprací na diplomové práci Bc. Michaely Wurstové, studentky
druhého ročníku magisterského studia psychologie, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
Diplomová práce bude po odevzdání a obhájení uložena v knihovně PVŠPS.
Souhlasím s pořízením zvukového i písemného záznamu z výzkumného šetření.
Souhlasím s tím, že veškeré údaje získané při této spolupráci budou přístupné pouze oprávněným
osobám, pro účely výzkumu.
Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden
obdrží moje osoba a druhý Bc. Michaela Wurstová.

Datum: ............................. Podpis účastníka: ................................

Datum: ............................. Podpis informujícího: ................................
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Příloha II. – osnova rozhovoru
1. Volný čas
- Jak typicky trávíte svůj volný čas?
- Jak by vypadal váš ideální den?
- Co vás nejvíce baví? (na čem si ujíždíte, čím si děláte radost?)
- Kolik času trávíte doma?

2. Přátelé
- Jak často se vídáte s přáteli?
- Jak s nimi nejčastěji trávíte čas?

3. Rodina
- Máte nějaké sourozence?
- Rodiče jsou stále spolu či rozvedení? (a v širší rodině?)
- Koho jste v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
-A koho považujete za svou nejbližší osobu nyní?
-Jaký máte s rodiči (sourozenci) vztah?
-Jak často jste v kontaktu?

4. Partnerské vztahy
- Jak dlouho jste bez dlouhodobého vážného vztahu?
- Jak řešíte problém absence intimity?
- Navazujete vztahy na jednu noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy atd.?
- Jaké byly důvody rozpadu vašich předchozích vztahů? (jak si to vysvětlujete?)
- Je něco, co se vám ve vztazích opakuje?
-Čím si vysvětlujete, že jste v současné době bez partnerského vztahu?
- Jak by měl vypadat váš ideální vztah? (partnerka?)

5. Přístup k životu
-Jak byste sám sebe jako člověka popsal?
- Jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve vašem životě? (alespoň pět)
- Jste spíše optimista či pesimista?
- Jak vidíte sami sebe za 5-10 let?
- Chtěl byste si najít partnerku?
- Chtěl byste rodinu?
Doplňující: - Jaké vidíte klady a zápory na životě bez partnera?
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Příloha III. – transkribované rozhovory
PARTICIPANT 1
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P1: Na chatě a v lese.
Já: S přáteli nebo sám?
P1: S přáteli, prostě čundr.
Já: Když jste v Praze a máte volno,jak trávíte svůj čas?
P1: Já ho moc nemám,protože jsem furt v práci.A když už ho mám, tak jedu na chatu.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P1: Na chatě, v lese, s kámošem.Radši s kámošem než sám.Občas jako sám jsem taky
rád.Ale být delší dobu sám, taky není nic moc.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P1: Nákupy kravin a chození po lese, Válet se po hospodách a parcích s kámošem.
Máme svoje „stará“ místa.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P: Nóó, doma v bydlišti nic moc,jenom přespím a ráno jdu do práce.Netrávím čas
doma například hraním na počítači atd.Radši trávím čas mimo domov.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P1: No,těžko říct,tak obden,dejme tomu.Dva dny ne, ale pak se s nima vidím.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P1: No,trávíme nejčastěji čas v hospodě anebo u chaty opravováním verandy nebo
projížďkou Nisanem Patrol, projížďkou Nosanem Patrol po lesích.
Já: Máš nějaké sourozence?
P1: Jednoho,sestru.
Já: Starší, mladší?
P1: Starší,má dítě.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P1: Spolu, šťastni.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P1: U nás širší rodina znamená strejda, kterej je rozvedenej, pak teta, která je vdova a
strejda další, kterej je rozvedenej.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
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P1: No, to nevim, o mně se moc nepečovalo.Já jsem totiž vždycky utek z baráku a
poflakoval jsem se po lese.No, ale máma asi.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P1: No, máma asi furt, no nevim.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P1: No, máma.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P1: Hmm, no, normální, přátelskej.No, přátelskej ne, ale jako matka se synem a jako
sestra s bratrem.Osobně se nehádáme, prostě tak nějak v pohodě.K matce mám vztah
jako k matce a k otci, no jako k otci.Normální vztah prostě (smích), nevím jak bych ho
popsal.No jako matka, no.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P1: Záleží na ročním období.V létě jednou měsíčně.Přes normální rok třeba dvakrát
týdně, no.No jako že se vidíme, no.Nevidíme se, nevoláme si, ale v kontaktu
jsme.Poznám, že jsou doma.
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P1: Šest a půl roku.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy ala kamarádi s benefity atd.?
P1: Hihi, jaké intimity, jako čeho (smích)?Jako teda sex?No tak teda, buď je to
masturbace nebo je to příležitostný sex.Beru to jako kamarádství s benefity.Se vztahy
na jednu noc mám zkušenosti, ale vlastně ano či ne, prostě příležitostně.Na dálku nebo
přes net nemám zkušenosti, ne, nejsem úchyl.Kamarádství s benefity nebo jak se to
řekne na jednu noc nevyhledávám, ale nic jiného mi nezbývá, protože ty kamarádky,
s těma bych nechtěl chodit, úplně, ale oni jo, ale já nechci a proto to nechávám
otevřený.Jinak bych nemoh chodit na čundry.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo čím si to vysvětluješ?
P1: Noo, tak to nevim, protože přítelkyně souložila u mě na chatě s kamarádem, prostě
zblbla, no.A já už pak na to sral, už pak.No a asi moc chlastala.
Já: A jak vás tato zkušenost ovlivnila, pokud ovlivnila, co se týče dalšího navazování
vztahů?A co s vámi tato zkušenost udělala?
P1: Noo, udělala, vždycky něco udělá s člověkem.Změní člověk přístup k těm
ostatním, dejme tomu.Prostě nevím jak bych to popsal, hm, prostě začali mně některý
lidi srát, prostě.Ale dá se říct, že to na mně vliv nemělo, úplně.
Já: Snížilo to vaši důvěru vůči potenciálnímu partnerovi, k ženám?
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P1: No, rozhodně.Jak kterejm.Ani k vztahům a k ženám rozhodně, teda k ženám jak
kterejm, k většině.
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P1: Těžko říct, když jsem měl vlastně jenom jeden vážnej vztah.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P1: Protože ho nějak extra nevyhledávám.Prostě neznám žádný ženský, teda znám,
ale…(ticho).Moji kamarádi jsou na tom dost podobně jako já.Buď žijou v lese, kde se
myjou v lavoru, takovej punk anebo prostě jsou-nemaj přítelkyně no ani kamarádky.Já
přijdu na nějakou party a jsou tam vždycky samí kluci, když je to u někoho anebo jsou
tam dvě holky, který ale s někým choděj.Bydlej na chatách, nikam nechoděj.Nevím
kde si někoho hledat, je to těžký.Na diskotéky a do podniků nechodím, navíc to
neumím, teď ze sebe dělám debila.Teď posledně jsem kvůli tomu byli na Živohošti,
kde jsme se k nějakým přifařili, ale věděl jsem, že to k ničemu není.Je to těžký.Navíc
vím dopředu, že to bude k ničemu, i když nevím jací lidi tam budou.A když jsem se
s nějakou ženskou mluvil, dlouhodobě, tak to dopadlo tak, že jsem se s ní buď rovnou
vyspal nebo jsem se na to rovnou vysral.Vždycky to nějak nedopadne, na nějaké
detailu, buď ona přestane komunikovat, že něco nebo já protože něco anebo to tak
vyšumí.Na sex na jednu noc jsem já nikdy moc nebyl.Nechci se vtírat, když jí napíšu a
ona mi odpoví zda dva dny, tak na to kašlu, nechci se vtírat.
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
P1: Tak normálně nevim.Ideální partnerka by měla, no, normálně, já nevim,
neprudila.Nevím to jako, normálně prostě, nevím, měla by chtít, dejme tomu, trávit
volný čas v přírodě, nejenom v nějakých campech na Nové Živohošti a tak.Hmm , to
je taky taková otázka.No netušim.Každej vztah je tak trošku jinej.Jako, že já si
představím, jé, jako že ona bude nosit usárnu a bude se mnou spát v roští.To by bylo
sice hezký, ale pochybuju, že by to nějaká chtěla.Tak nějak by to chtělo od každého
něco.Ona by si taky něco představovala.Tak aby to bylo fifty fifty.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P1: Úžasnej člověk, úžasnej, nevim jak bych se popsal, 183 cm (smích).Jakej jsem, no,
to já nevim jakej sem, to by měli popsat jiní, občas idiot občas normální, nevim,
klasika, no.Ale když to zase řeknou jiní, tak to tak nemusí být.Když mně vidí někdo,
dvakrát, kdo mně nezná, tak si řekne, že jsem negativista, ale lidi co mně znají tak
vědí, že to co řeknu není tak jak to myslím.A když řeknu, já nevím, třeba mé oblíbené
je, já nevim, třeba „vyvápněné díry“ znamená jako hromadné vraždění a všichni
řeknou ježíš marjá a lidi co mně znají se smějou, protože vědí, že je to kravina.Takže
to jsou mé kecy a skutek utek.Jo a další, ale to je úplně úplně mimo, když jsem někde
na čundru v lese nebo sám, když se někdo vymluví, že nejde, že mu jako třeba umřel
křeček, tak jedu na čundr sám, vystoupím třeba na Voznici, stmívá se, jdu a někde si
chci vyhlédnout místo pro přespání, jdu jdu jdu, už padám únavou, vyhlédnu si místo
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na přespání a pak ráno vstanu, jdou třeba na malou a zjistím, že je skoro 10m ode mě
camp.To je pro mě typický, to se opakuje, jako desetkrát se mi to stalo.V jistých
případech jsem autistický (smích), teda spíš takový asperger, jak se říká, nedokážu to
popsat.Je to jako když mám dělat věci, které jsem nikdy nedělal aniž by mi někdo řekl,
jak se dělaj.Ale potom to udělám, ale ten pocit předtím hmm.
Já: A jestli a co si představujete, že by mně vaše potenciální partnerka splňovat co se
týče morálky a věrnosti apod.?
P1: Nóó, tak to bych byl rád, ano, to by bylo dobrý, kdyby byla důvěrnější a kdyby se
třeba jako neožírala, nelezla po cizích lidech, po ženskejch, neválela se ve vajglech
v hospodě a já ji nemusel tahat z hospody.
Já: No a představoval byste si nějaký blízký vztah ve smyslu své menší volnosti, ale ve
prospěch větší jistoty bezpečí a zároveň větší partnerské důvěry?
P1: No jako, abych já jí držel jako doma a ona mně držela doma, zakazovali jsme si
navzájem věci, tak by to nemělo význam, to je kravina, to dlouho nevydrží ani z jedné
strany.Ale na druhou stranu, na druhou stranu, úplnou volnost, co jsem dával té
předchozí, ústila k tomu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.Prostě chlastala po
hospodách, do šesti do rána.A pak to bylo na mně, že jsem ze starejch rodičů, že jsem
jí někam dotáh a tak.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P1: Dvě nebo pět.?A to jsou hodnoty jako morálka nebo tak?No tak, morálka,
nesmilnit, nedělat prostě sviňárny a podrazy, nevim jak bych to popsal.Férovost, no,
tak já takovej úplně nejsem, prostě nedělat prasárny ostatním lidem.No tak nevim co
bych ještě popsal.Svoboda to je taky jako důležitý, to je pro mě podstatný.Závory, to
mně kdysi hrozně štvalo.Pak nevázanost jako nevázanost na práci na konkrétním
místě.To je pro mě podstatný, abych mohl říct, že na tu práci tady seru, tak já jedu do
Santiaga de Compostely.To je taky dobrý.Proto dělám právi jako dělám, na letišti, kde
si mně vydržujou, nemůžou přijmout jen tak někoho, kterej není prověřeném.I bych si
někde jinde mohl vydělat víc a kdykoliv odejít.Je to tam taková pohodička, šéfa mám
na druhém konci Prahy, vidím ho jednou za dva měcíce a můžu spát na chatě.Vstanu
v deset, umyju se, dorazím do práce, udělám si co mám, vyhovuje mi, že mám
píchačky, pevnou pracovní dobu, to mi vyhovuje.Pak je hodnotou Bubeneč, tam kde
bydlím a to kde mám chatu.Já se z Bubenče nechci stěhovat za žádnou cenu.Hodnotou
je pro mě místo, lokalita více než bytové podmínky.A další je to místo, kde teď
bydlím, kde mám chatu, směrem na Brdy Řevnice.Akorát mně tam štve soused, který
kontroluje vše co tam udělám, úplně na hovno.Vadí mi, když mně druzí omezují.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
P1: Jsem realista.Optimista ani pesimista ani tak ne.Pro ostatní jsem pesimista. Ale
lidi, který mně znaj, tak vědí, že když řeknu, že něco je na hovno, tak to tak nemyslím.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
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P1: Tak teda to já nevim.Já jsem chtěl vypadnout na práci a jít jako poustevník do
Santiaga de Compostela.Tak bych se viděl jako Ježíš.
Já: Chtěl by sis najít partnerku nebo bys tam byl jako sám Ježíš?
P1: No to teda, kdych šel do toho Santiaga, tak bych musel jít sám.S blízkým
člověkem nemůže jít člověk pouť.Obecně bych si partnerku rád našel, šest let bych si
rád našel partnerku, ale kde jí mám najít, v lese jí nenajdu (smích).Nikam moc
nechodím.Teď jsem byl v Nové Živohošti a bylo mi na nic z těch polokurev a
kšiltovkářů.Prostě nevím, kde jí mám najít.
Já: A chtěl bys rodinu?
P1: No jasně.Když řeknu partnerku, tak myslím i rodinu.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P1: Klady, jo, to je absolutní svoboda, můžu si dělat úplně co chci, nemusím se
s někým omezovat.Chci se ožírat, ožeru se, když chci, neožeru se, kdy chci, když chci
jet na Kamčatku, jedu na Kamčatku a tak.Člověk nemusí řešit třeba to, když s ní
někam jde, do hospody a všichni na ní koukaj, jéé hele, koukej na ní..to dělaj.Zápory
jsou, že nikdo na nikoho nečeká.A dál, že nikdy člověk neví, že sežene někoho, kdo by
s ním někam chtěl jet,no.Prostě pak obvolávám kde koho, zevluju, všichni jsou pryč,
prostě ve dvou se to lépe táhne.A člověk bez ženský se cítí, tak nenaplněně, nestále,
furt ho něco někam táhne, je to taková roztěkanot, nestálost, něco takového.Lačnej po
ženskejch jsem, teda jak po kterejch, no.Klady jsou jak to popsal jeden můj kamarád,
že má člověk „zaručenej sex“, člověk přijde domů a nemusí řešit jako kde a co, buchty
tam a támhle, porod, jste doma jíte křupky, pak si lehnete, pak souložíte tři hodiny, pak
jste unavenej a ráno jdete do práce.Prostě tak.Na začátku mi to vadilo, že nemám
ženskou,ale teď už moc ne, jen občas to na člověka padne, když jede třeba lokálkou,
v hadrech, smrdí a ví, že by to nějaká přítelkyně asi ani nesnesla.

PARTICIPANT 2
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P2: Typicky, pokud je hezky, sednu na motorku, cestuju všude možně po republice
anebo jedu s kamarádem na kole anebo vezmu psa a jdu se projít, to záleží na
okolnostech.Povětšinou trávím svůj volný čas sám.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P2: Ideální den?Skloubit všechny ty předchozí možnosti dohromady.Jet na motorku
s kamarádem, s jiným třeba jít se psem, pak se zajet vykoupat.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíte?
P2: (smích) motorka anebo jít se psem.Pokud je čas a hezky, tak motorka anebo jít se
psem.Na ní je vždycky vidět co si myslí, vždycky je to super.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
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P2: Před prací hodinu, po práci tři, protože pracuju od rána do večera a nemám moc
času na nějaké podnikání, takže tři čtyři hodiny.?
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P2: Tak dvakrát, třikrát týdně.?
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P2: Většinou venku, někde, procházíme se, povídáme si nebo jde na to kolo nebo
venčíme psa.
Já: Máte nějaké sourozence?
P2: Sestru
Já: Starší, mladší?
P2: O osm let starší, zrovna čeká dítě.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P2: Rozvedení, tak před pěti lety.?Takže v mých jedna dvaceti.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P2: Rozvedení, prakticky všichni.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P2: Matku.Ale vzhledem k tomu, že oba rodiče jsou prakticky workholici, tak no, když
někdo, tak převážně máma.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P2: Mámu.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P2: S přátel anebo rodiny.?No(smích).Asi Vašek, kamarád, s kterým trávím hodně
času.Z rodiny mám blíž k mámě než tátovi, ta o mně ví absolutně všechno, od toho
nejlepšího po to nejhorší.Takže nejdůvěrnější přítel je máma.Ale nejbližší, se kterým
trávím nejvíce času, tak je asi ten Vašek, kamarád nebo přítel, tak.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P2: Dobrý, ale každý máme svůj život, každý máme svojí práci, své zájmy a koníčky,
tak si sedneme, posedíme popovídáme, není to na dlouho a pak každý děláme co
potřebujeme.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P2: Tak s mámou prakticky každý den, s tátou tak dvakrát týdně.Vzhledem k tomu, že
s mámou bydlím v rodinném domě, tak se vídám stále, ale vesměs pracuje, od rána do
večera takže prohodíme pár slov, ale že si sedneme a mluvíme vážně, tak to je tak
jednou až dvakrát týdně.S tátou tak dvakrát týdně, tak na stejno.
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Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P2: Dva roky, přesně.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy typu kamarádi s benefity atd.?
P2: Tak, no jednak intimita je do jisté míry zastupována tím mazlíčkem, přeci jen je
ten pocit blízkosti nahrazen teda ne člověkem, ale psem, takže s ním leckdy spím..Ale
ohledně důvěrnějších věcí jako je sex a tak, tak spíš mám nevážné vztahy, protože
všichni máme dost práce starostí, takže leckdy na to není ani čas.Navazuji vztahy spíše
ve smyslu „kamarádi s benefity“ nebo tak velmi blízcí přátelé, asi tak.Mám jistou
potřebu nějaké intimity vztahu, aby tam bylo jisté pouto.S naprosto normálním
člověkem bych třeba nesedl do auta tudíž ani do postele (smích).Jo, aktuálně také mám
zkušenost se vztahem na dálku asi dva měsíce, slečna je z Turecka, dvakrát jsem byl
v Istanbulu, jednou slečna v Praze, kde jsme se seznámili.Včera jsem se z Istanbulu
vrátil.Takže mám zkušenost.Většinou otevřené vztahy trvaly dva tři týdny.V takových
otevřených vztazích jsem měl za rok partnerek tak dvě tři.
Já: Vyhovuje vám tento typ vztahu?
P2: Vyhovuje nevyhovuje.Ta věc je ta, že bych třeba chtěl nějaký vážný vztah, druhá
věc je se takhle rozjet na dálku, není to tak snadný.Kdyby byly jiné podmínky, tak
bych s touto slečnou šel do vážného vztahu, možná.To by se vidělo na častějším
kontaktu, protože na dálku, když se osoby často nevídají, takže si druhého značně
idealizují, v průběhu.Protože vybírají, to je hezký, to co se projevuje ten krátký čas to
je hezký, kdy týden jsou spolu nebo jsme spolu.Zásadní otázky, názory vyplavou na
povrch až když se s člověkem vídáte každý den nebo obden.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo čím si to vysvětluješ?
P2: Tak bylo to oboustranný.Nemůžu vinit jenom slečnu nebo zas jenom sebe.Byl to
především značný rozkol v názorech.V ekonomických, v sociálních vztazích, což je
důležitý pro dlouhodobé uvažování o partnerských vztazích.Kdy třeba slečna neznala
cenu peněz, tak by to v každém případě v budoucnu nepřineslo dobrý.Taky někdy
každý vycházel z jiných sociálních poměrů nebo jsem byl jen předstupeň k někomu
dalšímu, že slečny už chtěly vztah a děti a já je tak do 5ti let neplánuju anebo že jsme
si nesedli v názorech, přestože v oblasti intimity jsme si sedli.Bylo to tak 50:50.
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P2: Jsem naivní.Vždycky si myslím, že můžu někoho změnit, že když ho budu
motivovat, tak se změní.Já sám se moc neměním, změna je těžká a bolestivá, takže
jsem narážel na tu samou zeď, v případě slečny na les.Naivně jsem věřil,že lidi se
můžou změnit.Trošku depresivnější přístup.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P2: Tak, jedna část je, že jsem odtažitý, vzhledem k tomu, že ten poslední vztah byl
vážný, dokázal jsem si představit, že by to byla celoživotní partnerka, že bychom spolu
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budovali rodinu a tak.Ale to uvědomění potom mně dovedlo k tomu, se rozejít.Dost
bolestivý, takže jsem se dost dlouho, rok a půl dva roky a vlastně i teď neuměl se
někomu otevřít.Byl jsem jako raněný zvíře.Jsem odtažitý ale dalším důvodem je i to,
že jsem nepotkal slečen tolik, nechodím moc mezi lidi, který by mi typem sedli, vším,
povahou, to byl primární důvod.
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
P2: Porozumění, to je asi to nejdůležitější, co může člověk hledat.Pokud jeden
druhému porozumí, tak žádný problém není problémem, protože k němu ani nedojde,
protože ten člověk chápe proč.Jedná jak jedná, ale dochází ke stejným závěrům.Ve
výsledku nejsou důvody pro hádky, důvody pro jakékoli rozkoly.A to je takový
základ, empatie, uvědomit si proč takhle jednáme a jaký jsme.Partnerka by měla být
empatická a chápavá, jako se o to snažím já.Neměla by být závislá na tom, jak já se
rozhodnu, ale měla by k rozhodnutí dospět sama.Ale pokud by byla emaptická, tak by
k tomu samému rozhodnutí měla dospět sama.Aby to nebyl kompromis, ale naše
svobodné společné rozhodnutí, aby o něm nebyl důvod pochybovat.Základem by také
měla být důvěra.Pokud není důvěra, tak není důvod do toho vztahu ani jít.Když mám
toho druhého, musím důvěřovat.
Já: Jak vás ovlivnil či změnil váš minulý vztah?
P2: Minulý vztah mně ovlivnil každopádně, jednak z pohledu uzavřenosti sám vůči
vztahům, druhak sebedůvěra taky klesla, začal jsem o sobě pochybovat na kolik to
byla moje vina, chyba, mé rozhodnutí nebo nakolik a jaký měla podíl
slečna.Každopádně mně to ovlivnilo.Ale zatím nevím z dlouhodobého hlediska zda
dobře nebo špatně.To závisí na tom, co si z toho odnesu.
Já: Jak byste sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P2: Energický pozitivní liberální otevřen.Snažím se rozumět všemu, pochopit vše,
především co se týče lidí proč tak jednají a chovají.Jsem empatický.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P2: Jistota, klid, rodina, jelikož se prakticky všichni kolem mě rozvádí a svoboda a
poznání.Poznání a pochopení, to jsou asi pro mě ty nejdůležitější hodnoty.
Já: Ovlivňuje rozvodovost kolem vás váš pohled a víru ve vztahy?
P2: Částečně.Já věřím, že se někdy partnerku najdu.A věřím každopádně, že je možné
si najít partnera do konce života.Přeci jen doufám, že jsem se z minulého vztahu
poučil.Také z toho, že se mé rodiče a vlastně i prarodiče všichni rozvedli, a že jsem si
z toho něco odnesl, a ve výsledku že mi to pomůže mít stabilnější vztah.
Já: A jste spíše optimista či pesimista?
P2: Jsem optimista.
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Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P2: Za 5 let pravděpodobně stále pracující cestující, za 10 let to už mi bude 30 let,
budu mít partnerku alespoň 4-5 let natolik, tak abych ji znal, věděl že s ní budu chtít
rodinu a děti.Rodinu a děti bych chtěl mít každopádně a velkou.
Já: Chtěl by sis najít partnerku?
P2: Rozhodně ano
Já: A chtěl bys rodinu?
P2: Ano a velkou.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P2: Klady, ta svoboda, člověk není vázanej.Ale závisí to na tom, jaká nakolik by ta
partnerka byla.Ale pokud je partnerka natolik empatická a byla by jednotná ve všech
mých rozhodnutích, tak tam svoboda by byla, není ubírána.Ale výhoda je ta možnost
cestovat, rozhodovat se co jak chci a nechci a bez nutnosti probírání toho, kdy má
volno, zda a jak jsou finance, jak to vychází, oběma.Nevýhoda.?Přes den můžete dělat
co chcete, ale večer.?Že uléháte vždycky sám, že je člověk sám, nemáte tam s kým být
a vlastně ať se stalo co se stalo ten člověk řekne: ono to bude dobrý.Nejvíce mi partner
chybí, když cestuju a nemám s kým sdílet ty pocity, mít někoho s kým ty pocity můžu
sdílet, jéé tady je ti to krásný.To je jeden z nejdůležitějších momentů, a pak je tam teda
ta intimita, což hraje taky roli, velkou.Pocit blízkosti, asi není až tak třeba ale mít
někoho u sebe.Mít možnost sdílet jak to dobrý, tak i to zlý.Ale snažit se aby toho
dobrého bylo víc.

PARTICIPANT 3
Já: Jak úplně nejtypičtěji svůj volný čas?
P3: Volný čas..jo..ehm..čtu hodně noviny, chodim s kámošema do hospody, na party a
na koncery, do kina, do parku. Hraju basket, to je super, občas jdeme i na výlet, no už
jsem dlouho nebyl na výletě. A takhle je to když jsem v Praze. A když cestuju, tak
cestuju a to nikdy nevim co budu dělat jakob, ale asi to bude něco podobnýho.
Já: A jak by vypadal tvůj ideální den? (smích)
P3: Ideální den? Vstanu třeba v deset, bez kocoviny..a dám si kafe a víno a pustim si
super hudbu, a svítí sluníčko a přečtu si noviny v klidu a naplánuju si svůj den.
Pravděpodobně pak pujdu s někym někam ven na brunch nebo na kafe, to by bylo
super, to jsem dlouho nebyl..
Já: Takže bys trávil svůj ideální den spíš sám nebo s někym?
P3: No častěčně s někym a částečně sám určitě..nemůžu být určitě pořád s někým.
Já: A co tě nejvíc baví, na čem si ujíždíš?
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P3: No asi na alkoholu a drogách. A party a holkách. (smích) A nevim, čtu noviny
prostě a zajimám se o prostě svět, o dění ve světě. A učím se francouzsky a anglicky
taky že jo..to mě baví. A basket mě baví taky že jo, ale že bych si na tom
ujížděl...no..smích…to nevim. To spíš na těch drogách. (smích)
Já: A kolik času trávíš tak doma přibližně?
P3: No teď přes léto skoro nic jako…
Já: A normálně přes rok?
P3: No přes zimu je to určitě častějc..Ale asi taky ne moc. Prostě pořád někde lítám…
Já: A kolik hodin denně jsi doma třeba?
P3: Tak někdy nejsem doma vůbec a vždycky se doma jenom vyspim a někdy jsem
doma celej den, protože se mi nikam nechce. Třeba takhle v neděli, po party, kdy jsem
vysílenej a nechci nikoho vidět že jo..
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P3: Tak s některejma se vídám třeba až moc často, skoro každej den a s jinýma tak
jednou dvakrát týdne a některý párkrát do měsíce.
Já: A obecně v týdnu se vidíš s lidmi jak často?
P3: Třeba čtyři, pět dní v týdnu klidně. Skoro každej večer někde jsem. Ale to
neznamená že jako že někde kalim, ale na pivko zajdu že jo..
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P3: Pijem pivo..kouříme špeky..hrajem basket,hrajeme šachy taky tedka dost často, jo
na to jsem zapomněl..aaa..thats all.
Já: A máš nějaký sourozence?
P3:Ségru.
Já: Starší, mladší?
P3: Mladší.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu nebo rozvedení?
P3: Rozvedení.
Já: A v širší rodině máte spíš rozvedený páry nebo jsou tam častěji dlouhodobá
partnerství?
P3: No my nemáme žádnou širší rodinu že jo, takže..smích. No strejda je taky
rozvedenej a děda s babičkou to spolu dotáhli až do konce jako. A z tcovy strany se
taky rozešli..babička s dědou. A jinou žádnou rodinu nemáme, o který bych vědět jestli
a jak žijou teda..
Já: Myslíš že ten rozvod tých rodičů nebo i v okolí blízký rodiny nějak ovlivnil tvůj
postoj ve vztazích, z hlediska víry v dlouhodobost vztahu nebo jeho smysluplnosti?
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P3: Noo..určitě to neovlivnuje moji víru ve smysluplnost vztahu, ale myslim že..no
jako neberu vztah na celej život jako nějakou hodnotnou věc jako..
Já: A jako že nevěříš, že je možný mít partnera na celý život nebo?
P3: Věřim že je to možný, ale nemyslim si že je to účel nebo cíl…
Já: A co je cíl?
P3: No cíl je si užít ten společněj čas, kdy vám to oboum dává že jste oba dost
spokojený a neznamená to že to nějak musíte plánovat až do konce prostě
jako..Myslim že je úplně v pohodě prostě, když se třeba lidi po deseti letech změněj
nebo věci se změněj a už nechtěj být spolu, tak si myslim že to není neúspěch ve
vztahu jako..že těch deset let je fakt jako úspěch. Myslím že je neúspěch být spolu
jenom proto, aby spolu byli..
Já: A koho jsi v dětství vnímal jako svou nejvíce pečující osobu?
P3: No mámu že jo..to je jasný.(smích)
Já: A koho považuješ za nejvíce pečující osobu nyní?
P3: No mámu jako..smích…prostě po mně uklízí a tak..Ale jinak o mě asi nikdo
nepečuje..O svůj psychickej stav pečuju jenom já sám, nikomu se nijak extra nesvěřuju
se svýma problémama nebo tak něco..
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P3: Sketyho..
Já:Kamaráda?
P3: No jasně.
Já: A jakej máš vztah s rodiči nebo ségrou?
P3: Noo s otcem je to super, toho vidím občas..noo ted jsem ho teda moc
neviděl..shame jako…S tátou je to super, s tím si docela rozumíme jako , stará škola,
ale tak nějak mi to docela sedne většinou, když se vidíme.. A s mámou..nooooo..s
mamou je to prostě občas otrava..občas je to sranda. Ségru vidím jednou za čas, tak si
řekneme jak se máme a tak..nějak to neprožíváme jako…smích
Já: Takže bys vaše vztahy popsal spíš jako dobrý nebo neutrální..?
P3: Takový vlažný jako. Ale jako dobrý..vesměs.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P3: No s mámou každej den..smích..Se ségrou jednou za měsíc a s tátou taky tak
jednou za měsíc…smích.
Já: A jak dlouho jsi momentálně bez dlouhodobého vážného vztahu?
P3: Noo tak to bude ty dva roky no..
Já: A jakým způsobem řešíš problém absence intimity?
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P3: smích..no tyjo..já jako asi úplně nemám problém s absencí intimity..
Já: No právě určitě navazuješ jiný než dlouhodobý vážný typy vztahů..
P3: No jasně že jo..ale to jako neznamená, že moje krátkodobý vzathy nebo nevážný,
nejsou intimní že jo..
Já:Tam směřuje ta otázka..jestli navazuješ spíš třeba vztahy na jednu noc nebo
otevřený vztahy ala kamarádi s benefity nebo přes internet…?
P3: Joo otevřený vztahy normálně..jako kamarádi s benefity se to dá nejlíp jako říct
asi…internet vůbec nepoužívám na to.
Já: A se vztahem na dálku máš zkušenost?
P3: Jojo. Ale ne že by to začalo na dálku. Bud jsem někam odjel já nebo ta holka..a
pak jsme si psali na dálku nějakou dobu a nikdy to nevyšlo. Teda až na tuhle poslední
typku, protože to jsem se pak vrátil a byli jsme spolu nějakou dobu ještě..takže to
vlastně vyšlo docela, to odloučení..v tu dobu.
Já: Takže spíš než vztahy na jednu noc navazujěš vztahy s někym koho znáš,s
nějakýma kamarádkama?
P3: Nebo poznám že jo jako..to že někoho poznám ještě neznamená že normálně
nechodím na rande. Já potkávám hodně lidí že jo..
Já: Takže nemáš tolik zkušeností se vztayhy na jednu noc, kdy toho člověka ten večer
potkáš a pak už ho nikdy nevidíš třeba?
P3: No ty mám taky…ále..už se mi to dost dlouho nestalo prostě. To je takový to
mládí tadyto..jako vůbec se tomu nebráním, ale myslim že to už jako v našem věku
nefunguje takhle skoro pro nikoho.
Já: Takže je pro tebe důležitý abys toho člověka nějak znal, i kdyby to mělo být jen na
sex..?
P3: No jasně. Jako je to pro mě důležitý, ale taky se bez toho obejdu že jo.. smích
Já: A kolik takových vztahů máš třeba ročně?
P3: Vztahů jo?
Já: No jako těhlech jiných než dlouhodobých a vážných..
P3: Jo. To těžko říct…protože v posledních dvou letech jsem strávil skoro rok a půl na
cestách no… takže ty se nepočítají ty jednorázový věci do toho?
Já:Taky.
P3: Tak za poslední dva roky..
Já: A to budou jen ty na sex na jednu noc?
P3: No víš co jako některý jo..V Belgii jsem měl typku a dva měsíce jsme tam spolu
strávili a normláně spolu randili, chodili na pivo, spali jsme spolu. A bylo to super. A
v Mnchově jsem byl třeba jen čtrnáct dní, tu typku jsem postkal první den a strávili
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jsme spolu skoro každej den…a taky to bylo super. A ve Španělsku jsem byl jen na
prodloužený víkend a tam jsem se s ní jen vyspal jako a pak už jsem jí neviděl..
Já: A orientačně tedy kolik máš takových vztahů ročně?
P3:Ted nad tím přemýšlím no..to bude trapný číslo..asi tak jako..pět takových vztahů,
ne, šest…šest vztahů.
Já: A jaký byly většinou důvody že to nepřešlo v něco dlouhodobějšího?
P3: No většinou jsem odjel asi někam dál..vlastně asi je to tak. A co jsem tady v Praze
tak nemám vůbec pocit, že bych něco takovýho potřeboval..jako nějakej takovej
závazek jako..nebo s těm holkama s kterýma se ted vídám nemám nějak potřebu aby
z toho bylo něco víc nebo tak jako..To neznamená že by byly jako nějak debilní..
Já: A jaký byly obvykle důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo tvýho
posledního vztahu?
P3: No to mě nějak hrozně přestalo bavit ..smích..Třeba ta typka mi řekla že je tak
trochu rasistka jako..což byl úplně poslední hřebíček do rakve našeho vztahu. Smích.
A přestala mě dost bavit no..přestala pro mě bejt zajímavá., abych jí věnoval
pozornost..nebo to zní hrozně jako..ale tak to je. Smích
Já: A je něco co se ti ve vztazích opakuje?
P3: No vždycky když je to dlouhodobej vztah, tak je to na začátku fakt sranda, to je
vždycky no..a pořád se hrozně bavíme..a když se stane něco takovýho, tak je jasný že
to má nějakej potenciál..
Já: A je i něco negativního co se ti třeba opakuje?
P3: Ne, myslim že pokaždý je to jiný..
Já: A čím si vysvětluješ že jsi v současnosti bez vážnýho vztahu dlouhodobýho?
P3:Týjo..no já si to vlastně asi ani nijak nevysvětluju vlastně..smích..to mě nenapadlo.
Já nevim…no bydlim ted zase u mámy, že jo..smích..To bude úplně první věc jako. A
asi moc piju..a vlastně jsem nikoho nepotkal..vždycky jsem hodne pil, ale vždycky
jsem nekoho potkal potom..a pil jsem porád hodně, ale už s tou osobou že jo..takže si
myslim že to je náhoda.
Já: Takže jsi ted jenom nepotkal nějakou s kterou by sis víc rozuměl?
P3: No jasně..jinak si to nijak nevysvětluju..možná jsem ztloustl taky trochu..smích
Já: A jak by měl vypadat tvůj ideální vztah? Jak by to v tom vztahu mělo fungovat nebo
jaká by měla být partnerka, aby ti v tom bylo dobře?
P3:Musí být taková jako já prostě..musí být to asi zajímavá..a taková jako
svobodná,nezávislá..asi i proto skončil i můj poslední vztah jako..protože jsem měl
vždycky tyhle nezávazný vztahy s holkama který jsou starší že jo..a ta poslední byla o
dost mladší než já,asi o dva roky.a cítíl jsem se jako její starší brácha jako..že jí
zaučuju do světa nebo tak…a měl jsem pocit že na mě visí asi jako..tak přesně to
něchci jako.
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Já: A co je pro tebe ve vztazích nejdůležitější tedy, aby ti v tom bylo dobře?
P3: No takže kromě tý nezávislosti, třeba a vyzrálosti, která s tím jde ruku v ruce,
určitě vždycky jsem měl dlouhodobej vztah, kterej jsem myselel vážně, s typkou, která
měla nějakej politickej názor a byla společensky uvědomělá. A určitě by měla být něco
mezi punkem a šprtkou jako..intelektuální punk prostě ..smích.
Já:Takže je pro tebe v těch vztacích důležitá tedy svoboda a nějaká vzájemná
nezávislost?
P3: No jasně. Jako já třeba vůbec nepřemýšlím nad nějakou materiální stránkou věci.
Jako zajímaj mě charakterový věci…a kozy. (Smích)
Já: A je pro tebe ve vztahu důležitá třeba věrnost?
P3:No to asi jo..no to jo.
Já: Takže chápu to správně,že by byl ideální vztah takový že si navzájem můžete věřit,
jste si věrní,ale zároveň jste na sobě nezávislí?
P3: No. Je t taková že..že ti ten člověk dokáže nastavit zrcadlo..jako že když se chováš
jako čůrák tak ten člověk nedrží hubu jenom proto ,abyste byli spolu nebo vztah
pokračoval..prostě ti řekne,ted se chováš jako čůrák. Hlavně důležitý je aby měl ten
člověk rád hlavně sám sebe jako první,aby měl respekt sám k sobě nejdřív..a pak
teprve k ostatním lidem.
Já:A jak bys sám sebe popsal jako člověka?
P3: Jsem flákač. A chci zachránit svět jako..smích..Ne já nevim, to bych si dal ještě
pauzu na přemýšlení..smích..No ja myslim že jsem docela citlivej kluk…jako..protože
se jako angažuju v nějakejch věcech..jsem vegan a tak..a snažim se asi o nějaký dobro
tímhle způsobem. Takže kopu za světlou stranu síly jako ..smích..
Já: A co se týče nějakých tvých nejvýraznějších vlastností?
P3: No..jsem flákač jako..smích.
Já: A dál?
P3:Nevim, snad jsem třeba vtipnej nebo něco..A myslim si jako že vždycky když
potkám někoho o kom si myslim že je chytrej, tak je to vždycky sranda a vzájemně
obohacující…
Já: Řekl bys že jsi spíš optimista nebo pesimista?
P3: No myslim že jsem nihilista úplně jako..Jsem spíš pesimista asi jako, ale snažim se
to potlačovat nějak.
Já: A jaký jsou nejdůležitější hodnoty v tvym životě?
P3: To se mě ted ptali na nějakym pohovoru a vůbec jsem nevěděl co jako myslí tou
hodnotou..
Já: Co je pro tebe v životě důležitý, čeho si ceníš nebo co nejvíc uznáváš..?
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P3: Zdravej rozum..a vzdělání asi jako. Nemyslim to školní, ale všeobecnej rozhled
nebo tak něco..to mám na lidech rád jako..myslim že na základě toho se dokážou líp
zachovat..a víc jim věřim..protože jsou pro mě víc předvídatelný. Mám rád lidi co
nemaj žádnej cíl, co si nikdy neudělali žádnej životní plán..
Já: A z hlediska těch hodnot je pro tebe důležitý třeba co tedy? Jako spíš
kariéra,,rodina, morálka…?
P3: Svoboda..to je začátek a konec. A pozitivní impakt, dopad na okolí v širšim slova
smyslu..
Já: Takže se dá říct že je pro tebe důležitý nějaký vliv tvojí osoby na svět nebo lidi
kolem..?
P3: No pozitivní vliv na svý kámoše..vždcky se snažim každýmu pomoct jako..když to
teda není zrovna nácek nebo politik nebo policajt..tak se je snažim vždycky nějak
zlepšit. Jako třeba Skety je na tom fakt v pohodě, má super job a fůru peněz a tak, ale
neumí vůbec gramatiku jako, úplnej analfabet ve všem, tak se ho snažim trochu
vzdělávat jako..sem tam mu nacpu nějaký anglický slovo nebo mu třeba schválně píšu
do zpráv diakritiku, čárky,tečky..a dávám si pozor na svůj vlastní pravopis abych ho
neučil kraviny.
Já: A co ještě dalšího v životě uznáváš,co je pro tebe důležitý?
P3: No asi aby hlavně byla sranda no..
Já: A jak vidíš sám sebe za takových 5-10 let?
P3: No to asi souvisí s tou otázkou předchozí..protože hodnota kterou v životě
uznávám je právě to nepřemýšlet nad tím co bude za 5-10 let…
Já: Takže se dá říct, že jsi spíš typ člověka co moc neplánuje a spíš čeká co přijde?
P3: No jako asi jsem plánování někdy zkoušel jako, ale nikdy mi to nevyšlo tak
nějak..a tedko rezignuju prostě asi. Tomu nevěřim už asi ani, že je to možný jako..Vím
že jsou lidi, který mají plán po kterym si v životě jedou a jako fakt za těch x let jsou
z nich třeba architekti, mají dva baráky a tak..ale to asi není úplně můj případ.
Já: A chtěl by sis najít partnerku?
P3: Jo asi jo..
Já: A chtěl bys třeba i rodinu jednou?
P3: Ne..Děti ne to ne…to bych je musel adoptovat asi jedině..nedokážu si představit že
bych měl nějaký vlastní dítě jako…neplánuju se reprodukovat prostě.
Já: Takže ty bys chtěl spíš adoptovat děti když už vůbec?
P3: Jo, určitě. To asi souvisí s tím pozitivním impaktem na svět jako..nemyslim že je
v dnešní době moudrý vyrábět další děti prostě.
Já: A proč?

97

P3: Protože každý dítě, který se narodí tady v západním světě, bude mít další otroky ve
třetím světě, který na něj budou makat…každý dítě který se narodí, bude mít život
kterym bude ničit planetu a bla bla bla..A stejně si myslim že přijde válka a moje dítě
stejně skončí jako umučenej nějakej člověk, chudák někde..víš co..jako nemyslim si že
to dopadne úplně dobře víš co..Jako je dobrý že já se toho dožiju a nemusim jako dělat
vlastní dítě a vystavovat ho těmhle nebezpečím..to mi přijde úplně jako bláznivá věc..
Já:A proto děti spíš nechceš vůbec?
P3: Přesně tak. Jako tím že se zajímám o ten svět a o to dění, tak si myslim že je fakt
dost reálný že bude nějaká álka nebo katastrofa který by se moje dítě určitě dožilo..A
taky nechci riskovat že budu mít nějaký postižený dítě jako..protože bych se o to
nedokázal postarat že jo..vždyt jsem zevlák jako..smích.
Já: A jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnerky?
P3:Tak klady..nemusíš být nikomu věrnej, máš svůj vlastní čas se kterym si nakládáš a
nemáš žádný závazky vůči nikomu jinýmu nebo tak..to je pecka prostě. Nemusíš být
svázaná na jednom místě, můžeš cestovat. Jako je to mnohem jednodušší styl života
prostě…když můžeš přemýšlět ze dne na den a tak..to je mnohem jednodušší určitě.
Já:A jaký vidíš největší zápory třeba nebo kdy ti vztah chybí?
P3:Jako největší zápor vidím to, že nemáš žádnou nejbližší osobu prostě, vedle který
by jsi rostl..Když más dlouhodobej vztah, tak se lidi sobě vzájemně tak otevřou, že to
je fakt unikátní a je to příležitost poznat sám sebe a vyrůst díky tomu člověku..Protože
se dostaneš k myšlenkám druhýho člověka,tak niternejm, ke kterým se normálně
vůbec nedostaneš..A myslim si že jsi díky tomu taková víc v realitě myslim.
Já: A napadá tě ještě nějaký zápor?
P3: A potom nemáš stálej sex a tak,..ale to myslim že úplně nevadí..protože si víc
vážim nějakýho úspěchu s různýma holkama..i když to třeba není tak často, než sexu
3x denně..to je jako dobrá věc, ale když jsem s někym chodil,tak si nepamatuju každej
sex, kterj jsme měli, jenom nejakej kterej byl extra super. Ale za to si pamatuju
všechny sexy, když jsem třeba někde jen tak sbalil holku prostě a měl jsem s ní jenom
nějakej krátkej románek tak na dva týdny..protože je to prostě mnohem intenzivnější..
Já: Takže se dá říct že je vlastně další klad, že když je člověk sám, tak je pro něj sex víc
intenzivnější zážitek..?
P3:No přesně tak.
Já: A napadá tě ještě nějaký klad nebo zápor?
P3: No jako když chodíš s nějakou holkou,tak poznáš její kámoše a její obor jako..bere
tě s sebou na nějaký party a tak, takže poznáš nový lidi a nový místa nebo názory a to
mi chybí no..jako když jsem bez vztahu. Protože holka, s kterou ses jednou vyspal tě
většinou svým kámošům nepředstavuje ani tě nikam nebere a to mě vždycky bavilo.
Já: Tak moc děkuju, to byla poslední otázka..más k tomu rozhovoru ještě něco?
P3: Ani už ne..díky.
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PARTICIPANT 4
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P4: Sportem, téměř denně a pak jakoukoli zábavou s přáteli, co se naskytne za
příležitosti.Ještě hodně spánkem, ten mám hodně rád.Potom kino a různé aktivity,
celkově kultura, jakákoliv.Prostě jsem otevřenej všem nabídkám, podle toho co se
zrovna namane.A potom samozřejmě party aktivity.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P4: Vstát tak v 10 hod, pak jít cvičit, pak jít s někým na oběd, dobrej, potom si jít
trošku schrupnout, pak si jít zaběhat a pak večer jít do centra a vidět co se prostě pak
stane.
Já: Takže bys radši trávil čas sám nebo s někým?
P4: S někým
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P4: Na sportu, na jakýkoliv sportovní aktivitě.Anebo se vzdělávám, zlepšuji
v jakýkoliv sportovní aktivitě anebo sebevzdělávání v tom co mně baví, různý kurzy
na posilování, prostě na fyzickou připravenost.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P4: Denně.?Tak kromě spánku dvě hodiny.?Doma bývám minimálně.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P4: Často, denně.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P4: Nejčastěji sportem.
Já: Máš nějaké sourozence?
P4: Mám staršího bráchu, je mu 27.
Já: A má nějakou partnerku nebo manželku?
P4: Má partnerku, dlouhodobější.
Já: Starší, mladší sourozenec?
P4: Starší.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P4: Jsou stále spolu.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní dlouhodobější
partnerství?
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P4: Spíš dlouhodobější, a z tý bližší rodiny je rozvedený jenom strejda.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P4: Mámu
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P4: Sebe, hmm (smích), nadřízený v práci (smích).
Já: A kromě tebe, kdo se o tebe nejvíce stará, koho považuješ za svou úplně nejbližší
osobu v současnosti?
P4: Asi kromě sebe, teda asi, kamarádku.To je kamarádka, kterou znám asi rok, tak
něco.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P4: Ehm, myslím, že kvalitní s mámou, teda podstatně lepší a s tátou, ten vztah
poslední dobou skomírá, hodně.S tátou je to tím, že je prostě alkoholik.
Já: Jestli a jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P4: Se sourozenci, to hodně.Jednou dvakrát týdně, prostě proto, že máme společné
zájmy, buďto jdeme cvičit anebo pravidelně jezdíme k rodičům na večeři, jednou
týdně.Vídáme se, babičky, dědy a strejda.S rodičema se vídám dvakrát třikrát tejdně,
s oběma dohromady, tak přesně.Teda pokud se neděje něco mimořádnýho.
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P4: Asi dva roky (váhání)
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy, kamarádi s benefity atd.?
P4: Neřeším, nemám problém, absenci intimity.Navazuji spíš vztahy typu kamarádi
s benefity.Je pro mě důležitý toho člověka trošku znát.Není to tak důležitý, ale je to
praktičtější.Většinou ten vztah trvá v řádu měsíců, tak 4 až 5 měsíců.Do vážnějšího
vztahu se to nevyvine, protože nechci vážnej vztah.Vztahy na jednu noc
nevyhledávám, ale ani nezavrhuju, mám jich za rok tak 3-4, podle toho jak se daří
(smích).Během roku mám tyhle vztahy typu kamarádi s benefity v řádu měsíců, tak 45.Jinak mám zkušenosti i se vztahama na dálku, ne teď ne, to mi bylo tak 18 až 19.My
jsme se znali osobně, až pak to byl vztah na dálku.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo čím si to vysvětluješ?
P4: Většinou mně už to přestalo bavit.Že už prostě jsem měl už pocit, že ten člověk,
nevim, už jsme se měli tak jako dost.Vždycky to skončilo dobře, kdykoliv se můžeme
bavit, že to neskončilo nějakým konfliktem.Nuda, ty holky se třeba chtěly vídat, já už
ne a tak.Čím víc ke mně přilnuly, tím víc se stahuju.
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
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P4: Právě ten fakt, že mně to přestane bavit, nakonec.Zpravidla to bývá, hm, něco
mezi 6 měsíci a rokem.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P4: To je právě tím, že ho nechci.Protože mám rád svojí svobodu a bylo by mi,
kdybych měl vážněj vztah, tak bych si nemohl užívat tak, jak si užívám.A zároveň
bych se cejtil nějak omezenej.?
Já: A užívat si co nebo jak?
P4: Užívat si tak celkově, jsem navyklej na svůj styl života, že když chci někoho vidět,
tak se s ním domluvim, a zároveň, když chci dělat něco, co ten člověk se kterým se
chci vidět nechce, tak to prostě můžu dělat sám nebo s někým jiným.Tohle je jinak ve
vztahu problém.
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
P4: Já myslim, že každém by měl mít, do toho vztahu si přinést to svoje, prostě jak
bych to řek, svůj život a nějak se pokusit to nějak skloubit, ale zároveň aby se žádný
neomezoval.Myslim, aby se nedělaly aktivity toho jednoho na úkor toho druhého.A
neměl by být problém, aby si každý dělal aktivity i sám.A pak dělat aktivity, trávit
společném čas, který jsou pro oba dva společný.Měla by být soběstačná, inteligentní,
aktivní a rozhodně ne negativní, takže pozitivní.Je důležitý, aby ta holka měla vlastní
zájmy.Ne aby se dělala jenom to, co chci já, prostě aby čekala až já něco vymyslim,
aby byla soběstačná.S takovou přítelkyní bych se rád vídal tak čtyřikrát týdně.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický, přístup k životu?
P4: Optimista inteligentní cílevědomý soběstačný (váhání) a lehce narcistní.Nemm
žádný motto, spíš věřím, že vsechno se dá nějak vyřešit.Většinou si naplánuji spíš ty
hlavní body a co se stane mezi tím nebo jak se k nim dostanu, nechávám jen tak,
plynout.Co se týče vztahů, neplánuji vůbec.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P4: Pro mě je nejdůležitější, u lidí, i když to zní to blbě, hodně rozlišuju jestli se věnují
nějaké fyzické aktivitě nebo ne.Tím je dost rozlišuju.A potom, hodně mi záleží na
realitě a potom na upřímnosti, potom aby na ty lidi byl spoleh, že se na něčem domluví
a pak to šestkrát změní, to je taky důležitý.A aby mně měli rádi.A neomezovali mně
v mých plánech.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
P4: Optimista.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
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P4: Tak to tedy neplánuju už vůbec.Já nevim ke budu za rok, třeba, i když vim, kde
doufám snad budu.Ale když se to nepodaří, tak se taky nic moc nestane.
Já: Chtěl by sis najít partnerku?
P4: Ne, momentálně ne.
Já: A chtěl bys rodinu?
P4: To asi jo.Ale nechávám to úplně volný, kde budu za 5 nebo 10 let.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P4: Největší klady je ta svoboda, možnost tak jakoby hrát sám za sebe, nemuset se na
nikoho ohlížet, teda pokud to není nějaká vyjimečná situace.Celkově taková pohoda.A
nevýhody, co nevidim až tak u sebe, ale u ostatních, že pak nějaký omezení i třeba
časový nebo nějaký emocionální omezení, ti lidi přeci jen musejí věnovat čas a energii
těm vztahům a ten jim chybí jinde, která by se dala využít nějak jinak.A další
nevýhody, nevim.Nenapadá mně, kde by mi vážnej vztah chyběl.

PARTICIPANT 5
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P5: Hmm.S přáteli, u piva anebo sportem.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P5: No, třeba, pracuju od nějakejch devíti desíti, kdy se věnuju nějaký administraci,
pak jsem třeba včera šel od čtyř cvičit do těch sedmi a pak jsem šel na pivo.To je můj
běžnej den.Ale je jasný, že úplně ideální den je bez práce a třeba povalovat se na pláži,
pít koktejly, opalovat se.A asi bych tam byl s holkou mejch snů.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P5: Na dobrodružství, na objevování novech poznatků.Nemám rád stereotyp.Mám rád
dělat furt něco nového, v čem se můžu zlepšit a hledám hranice a výzvy.Dříve to byly
hranice ve vzdělání například mně brala filosofie a teďka v tuhle chvíli se zaměřuji na
sport, zdokonalit se v surfu, hranice lidskýho těla, teď více teda fyzicky než psychicky
předtím.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P5: Doma trávím relativně málo času.Protože díky tomu, že mám i víc prací a ty práce
vyžadují, že jedu i na prá dnů pryč, odjedu ráno a vracím se třeba pozdě večer, tak
doma teď trávím relativně málo času.Anebo o víkendech dospávám a i neplánuju trávit
doma více času. Doma vlastně jen spím anebo když mám na opravu nějaké počítače a
nechci je dělat v kanceláři, tak je dělám doma.Ale stejně doma nejsem až tak
často.Přes den jsem pryč.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
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P5: Tejdně.?To zas záleží, protože, když jsem chodil do školy, tak jsem byl s nima
v kontaktu stále jakoby pro stránce studia.Já nevim, pokud bych to bral jako chození
do hospody tak je to každý třetí den, třetí čtvrtý den, ale pokud je škola, tak jsem
s nima v kontaktu stále.Pokud není školy tak teda každý tři dny.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P5: No právě teď začínáme spolu sportovat, hrajeme fotbal, plánujeme výlet na kole.Je
to takový do kola, protože popíjení už není taková zábava, takže to spojujeme takhle se
sportem, eventuelně se školou, když něco řešíme, což teďka o prázdninách není úplně
aktuální.
Já: Většina tvých kamarádů je svobodných nebo zadaných?
P5: Já bych řekl, že je to tak půl na půl.
Já: Máš nějaké sourozence?
P5: Mám jednoho bráchu, mladšího, kterýmu je sedmnáct let.Partnerku ještě nemá
(smích)
Já: Starší, mladší?
P5: Mladšího
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P5: Jsou spolu no.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P5: Spíš stabilní co se týče jako rodiny.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P5: No asi mámu.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P5: Teďka se opečovávám sám, zatím.A pak máma.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P5: No to je dobrá otázka protože, jako asi nikoho.Asi sám sebe.Brácha je mladší, má
jiné zájmy.V tuhle chvíli asi nikoho.No možná teď trenér v posilovně, kterého teď
nejvíc vídám.Nikdo mně teď nenapadá.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P5: Vztah s mámou mám v pohodě, no.Je ale až moc starostlivá.S tátou mám vztah
dobrý taky akorát je to s nim teď těžký, protože zažívá nějakou krizi v práci, takže je
s nim teď debata trochu těžší.Ale vztah máme normální.S bráchou mám vztah
v pohodě akorát je v pubertě a já ho furt lanařim, ať jde něco něco dělat, on je doma
furt a zajímá ho furt jen počítač.Máme společný zájem počítače, takže si v tom s ním
rozumíme, pomáháme si.
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Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P5: Kdy jsem žil sám, tak jsem si nepral, tak jsem chodil domu tak jednou
týdně.Mezitím jsme si volali,ale to když někdo něco potřeboval, tak to zase jo.Ale jen
tak, jako jak se máš, tak to ne, protože jsme se vídali každém týden.Teď zase na
chvilku bydlím s nima, tak je to zase jiný.Jinak se vídám často s rodinou a s širší
rodinou, což je hlavně část rodiny na Slovensku po matce.
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P5: Dva roky no..
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy ala kamarádi s benefity atd.?
P5: Spíš jako vztah na jednu noc anebo „ruční“ práce.Není pro mě úplně důležitý,
abych toho člověka předtím znal, asi jen ho poznat během toho večera a pak.Jinak
v průběhu roku co jsem byl sám jsem takhle navázal přibližně kolem 5ti těchto
vztahů.Jinak přes internet jsem se neseznámil s nikým.Co se týče vztahů otevřených
nebo kamarádství s benefity mám zkušenost, mám nebo měl jsem asi 3-4 kamarádky.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo čím si to vysvětluješ?
P5: Třeba proto, že jsme nebyli ze stejného těsta anebo že to nešlo dohromady
názorově nebo podmínkami.Spíš podmínkami, že to prostě nešlo nějak tak.Jako že
jsem se třeba nechtěl stěhovat společně, že to jinak nešlo, protože to byl hodně
vzdálenej vztah, tak to nějak neklaplo, ani ne tak názorově ale okolnostmi.Spíš si
myslím, že se to nevyvinulo dál z důvodu mý strany, protože se teď zkouším
konsolidovat práci, tu školu, kterou dodělávám a tím, že mám víc prací a plovoucí
pracovní dobu tak nemám čas si více zorganizovat život.V této situaci pozbývá ten
vztah pro mě váhu.Někdy pracuju dva týdny v kuse a tak.Je to spíš z mý strany.Nikdy
jsme spolu nebydleli a nějak posunuli ten vztah dál.A ten poslední vážnější vztah se
rozpadl protože mezi námi byl velký věkový rozdíl, byla mladší, bylo to fajn, ale spíš
jsme se tam rozcházeli v názorech.
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P5: Jsem v těch vztazích nějak až moc hodnej, což má nějakou spojitost s těma všema
předchozíma vztahama.Že jsem až moc v pohodě, neřekl bych submisivní, ale hodnej
a nedokážu si dupnout.Mně napadá asi jen tenhle důvod.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P5: Protože si teď chci srovnat svůj vlastní život.Abych měl slušném příjem, dodělal si
školu, odstěhoval se z domova do svého bytu nebo nějakého podnájmu.Chtěl bych si
udělat plán, bejt sám se sebou spokojenej a pak nějak do té doby shánět
partnerku.Kdybych ale teď potkal nějakou suprholku, tak by to naopak byla pro mně
motivace.
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
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P5: Co jsem si uvědomil po tom všem, že jako by společný zájmy v tom cestování, ve
sportu a dělat ty věci společně.Nechci stereotyp v duchu já vydělám peníze a ona bude
vařit, ale chci aktivní holku, která by se mnou jezdila na kola, což by bylo mnohem
zajímavější.Kladu důraz na společné trávení času a zájmy.Místo toho, že teď jdu do
hospody, tak bychom šli třeba do divadla.Asi bych preferoval ve vztahu v tuto chvíli
nějakou taky nezávislost, ale v tom, že si nebudeme vzájemně zakazovat věci a ne
v tom, že se nebudeme vidět každý den.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P5: No, to by museli říct spíš oni.Já takhle nevím jakej jsem.Jsem optimistický
flegmatik zvídavej, těžko říct jak se charakterizovat úplně.Jsem v pohodě.Lehce
krátkodobě plánuju a spíš beru to, co přijde.Nemyslím na deset let dopředu a jsem
zvyklej řešit věci tak jak přijdou.Možná je mi nejbližší motto: „co mně nezabije to
mně posílí“.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P5: Hele asi jako rodina určitě, úzkej okruh přátel, no potom spíš nějaký
hodnoty.Rodina, život, zdraví, to já respektuju v tomhle pojetí, peníze bych dal na
poslední místo ale jsou rozhodně taky důležitý a pak nějaká seberealizace,ale to si
nabíhám, něco jako posouvání se v životě, že neexistuje ne, nějaký posun.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
P5: Jsem optimistický flegmatik.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P5: Hele, pokud se budu fakt aktivně věnovat tomu, co jsem si předsevzal, tak doufám,
že budu pracovat někde v zahraničí, budu spokojenej, budu nezávislej finančně,
uvidím jestli se budu věnovat dál tomu oboru co studuju na vejšce nebo půjdu nějak
dál.Co se týká rodiny, tak si to už teď uvědomuju, že za 10 let už je to na rodinu a
nějakého potomka a fakt na tom začínám dělat.Pět let je pro mě fakt hranice, kdy bych
chtěl začít budovat rodinu.Rodinu i partnerku bych chtěl.
Já: Chtěl by sis najít partnerku?
P5: Jasně, chtěl (viz.předchozí otázku)
Já: A chtěl bys rodinu?
P5: Určitě, chtěl
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P5: No, je to prostě o tom, že si musíš vystačit sám, je to takový náročný, člověk je
hozeném a musí se postarat sám.Jsou prostě noci, kdy se člověk fakt cejtí osaměle.Já
mám štěstí, že mám kamarády, tak můžem dělat věci spolu, sportovat, což je
fajn.Kdybych je neměl, tak by mně tížilo, že nemám partnerku o hodně víc, že jo.Je to
lepší co se týče nějakého trávení společného času, to je hlavní výhoda toho no, a
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nevýhoda jsou ty pocity osamělosti, že nemáš ani komu se vybrečet nebo tě něco štve,
můžeš si zanadávat u piva, ale není to ono, chybí spřízněná duše.V sexu je to klad, že
si navykneš a je to fajn, výhoda, dá se to dál rozvíjet po stránce intimnější.Výhoda je
být singl, když máš nějaké sny a můžeš si je plnit a nemusíš řešit, že někomu ublížíš,
že nemusíš být zodpovědném.

PARTICIPANT 6
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P6: Hmm, nejčastěji trávím volný čas v kruhu přátel, někde v nějakém podniku, takhle
jakoby, povídáním u alkoholu.Anebo nejčastěji trávím volný čas doma na počítači,
buď jakoby prokrastinuju , něco sleduji anebo se snažím něco vytvářet, na počítači,
jako to malování nebo hudbu.Tak tím asi trávím nejčastěji čas.Jestli vevnitř nebo
venku, hmm, tak nějak na půl, těžko říct, ale spíš vevnitř.Když pomineme léto, když
jseš spíš na zahrádce, tak většinou vevnitř.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P6: Ideální den, tak já nevim, že bych tak vstal, třeba tak jako v 11, možná v 10, najed
bych se ty jo, zhulil bych se a šel malovat nebo bych šel dělat hudbu a pak bych šel
večer do hospody, no.Rád trávím čas sám, no ale tak na tu chvilku rád zajdu mezi lidi
no.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P6: Ty jo, co mně nejvíc baví, hmm.?Nevim, asi hudba mně nejvíc baví nebo
poznávání novech věcí jako je hudby nebo v malování, sledovat zprávy ze světa o
malování, umění, no, to mně nejvíc baví.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P6: Ty jo.No, průměrně přibližně osm.?Pokud bez toho spánku nebo když nejdu
nikam, tak jsem třeba doma celej den.Tak asi tak.Jestli jsem víc doma než v práci, no,
tak jak kdy, těžko říct.Mám období kdy furt lítám někde venku a pak období kdy pak
sedím doma.Střídá se mi to.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P6: Jo, tak s přátelema se vídám většinou tak jakoby..Třeba s kámošem se vídám, tím
jakoby že bydlí se mnou každém den.Skoro každém den nebo obden se vídám
s přátelema.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P6: No, v tý hospodě, no nebo někde venku, na louce, žádný sportování spíš jako
takový posezení, no.
Já: Máš nějaké sourozence?
P6: Nemám sourozence no.
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Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P6: Rozvedení.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P6: No, v naší rodině jsou rozvedení jen moji rodiče, ostatní jsou jako stabilně spolu.
Já: A myslíš, že to, že se rozvedli tě nějak ovlivnilo co se týče vztahů, víry a jejich
udržitelnosti?
P6: No, určitě.To jo.Spíš jako, že nevěřim v dlouhodobost vztahů, že jako by lidi ani
nemaj žádnej zájem, aby ty vztahy trvaly dlouho nebo že by se ve vztahu vůbec znali a
tak, no.No jako, že nejsem zklamanej, ale nevěřim, že by to jako fungovalo do
budoucna.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P6: No tak jako těžko říct.jak jsem byl jako jedináček, tak jsem to jako moc
nerozděloval.Když jsem byl malej, tak si jako víc vybaví tátu, no a čím jsem byl starší,
tak si uvědomuju, že spíš máma nebo čím jsem starší, tak to tak vidim.Jako, když jsem
byla malej, tak jsem si s tátou užil srandu a jako se o mně starala máma.Po rozvodu
jsem žil s mámou.Ve výsledku mámu, ale si spíš v dětství vybavím tátu, s kterým jsem
zažil srandu, ale máma byla jako by ta zlá, že mi zakazovala a tak, přestože je to pro
mě dobře.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P6: Hmm, nevim, asi jako tu mámu, spíš.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P6: Ty jo, úplně nejbližšího.?Těžko říct ty jo.Dřív to byl jakoby asi ten Šimon, se
kterým se teď poslední dobou nevídáme, no, a co se týče toho, že si můžu s někým o
všem pokecat, tak asi jedna kámoška teda.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P6: Tak teď už v pohodě.No, dříve jsem měl s mámou nějaký konflikty, když jsme
jako ještě bydleli pohromadě, takže to bylo logický.Ty konflikty byly o tom, že jsem
byl jako zevlák, teď si uvědomuju, že byly jako opodstatněný no.Že mně jako živila,
nemusela, ve chvíli, kdy už jsem se měl starat sám.Z toho byly ty konflikty, ale teď už
mám s rodičem dobrej vztah.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P6: No nevim, s tátou se vídáme tak jednou za tejden, a s mámou taky tak jednou za
tejden za dva.S tátou si volám, s mámou tak jako si cinkem a dohodneme se , kdy se
uvidíme.Teda spíš táta volá mně.Co se týče širší rodiny, dědeček, babička, tak bych se
s nima měl vídat častěji no, ale jak mám hodně práce, tak se mi o víkendech nechce
no.Takže moc je nevídám,, úplně minimálně oproti tomu, jak jsem je vídal dřív.Ani si
s nima moc nevoláme, asi spíš ne.
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Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P6: Tak jakoby od narození, dá se říct.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy, „kamarádi s benefity“ atd.?
P6: Tak jako nějakou kamarádku s benefitem bych teda potřeboval.Takže to nějak
vyřešim, jako že si nějak pomůžu sám.Tak jakoby nějakej úlet občas přijde, ale nemám
z toho tak nějak nějakou radost, že by to bylo nějak dobrý.Zpětně z toho nemám
dobrej pocit.Většinou je to jen na jednu noc a pak už se s ní nevidim nebo když se
potkáme, tak už se s ní nebavím.Většinou, když se s nima seznámím, tak už jsem
opilej, teda takhle, a povedlo se mi to snad jen jednou jako střízlivýmu.Protože jsem tu
osobu neznal, tak to pak bylo teda dost špatný, z mý strany, byl jsem nervozní.Za
střízliva bych preferoval, že bych toho člověka trochu víc znal no.Když se zadaří, tak
mám takovej vztah tak jednou do roka (smích).Občas se nezadaří (smích).Občas jsem
nějaký jiný flirtíky, třeba o prázdninách, na střední, to jo, ale nějak to nepovažuju za
vztah.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů, proč se to nevyvinulo-nevyvíjí
dál nebo čím si to vysvětluješ?
P6: Neměl jsem žádný dlouhodobý vztah.Nenazval bych to vztahem.Prostě nechci
no.Už do toho jdu rovnou, že si chci užít se a nic dál nechci no, přesně tak.Většinou to
prázdninami skončilo, ne proto, že bych nechtěl pokračovat, ale tak nějak to skončilo,
byli jsme třeba z různých koutů republiky nebo to jako nemělo smysl a tak.
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P6: No jako, že mám teda spoustu kamarádek, se kterýma si rozumím, původně jsem
je chtěl sbalit, nějak se to nepovedlo, ale rozumíme si, tak zůstaly kamarádkami.To se
mi opakuje.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu, že se to neposune z kamarádského vztahu dál?
P6: No já nevim.Někdy mně přijdou trapný a otřepaný tyhle tradiční sváděcí techniky
no, tak to jako dělám po svým a nějak to nedopadá no.Nebo asi nevěřej, že bych to
myslel vážně nebo si vybírám holky lepší než bych měl.Asi jsem bez vztahu, že
kdybych chtěl, tak bych ho asi měl, no nebo je to tím, že to není na co bych nějak
lpěl.Lidi nejsou zvyklý bejt sami, pro mě je standard, tak mně to nějak i pak
nenutí.Nechce se mi to lámat přes koleno jako, že teď si najdu nějakou holku.Anebo je
to tím, co už jsem říkal, že mně nebaví, že některý lidi spolu jsou, jen že spolu jsou
no.Spíš čekám, že něco přijde, ta holka co mně zajímá a většinou to pak stejně
nevyjde.Lámat něco přes koleno a teď si najdu holku, tak to teda ne, no.Dříve ani tak
ne, ale poslední dobou bych se rád aktivně s nějakou holkou seznámil no.Poslední
dobou se snažím navazovat různě kontakty s holkama, ale tak nějak se učím v tom
chodit.Ale držím se zpátky, asi mám strach.
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
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P6: No já nevim, hmm, rozhodně by měla mít svoje koníčky no, do jistý míry jako aby
měla určitém svůj život, aby uměla zabavit sama sebe, tím, že já mám nějaké ty své
koníčky.Tím, že já trávím svůj čas sám, tak aby si našla nějaké koníčky a pak jsme se
dohodli jak budeme trávit čas spolu.Aby nebyla závislá na tom, abych já jí furt
bavil.Abych já měl svůj klid, třeba v jiné místnosti, ona v jiné místnosti, jinde,
kdybych něco dělal.Já bych s ní třeba i bydlel, kdyby to šlo, nemuseli bychom se jen
vídat.Co se týče věrnosti nebo žárlivosti no, tak já to teď nedokážu říct, nemám s tím
zatím zkušenost.Tak žárlivek asi jsem a kdyby přišel nějakej úlet, tak já bych dokázal
odpustit, no.Fyzická věrnost až tak pro mě důležitá není.To, kdyby si někoho našla,
tajila to, no, tak by mně to sralo než jako jen obyčejném jeden úlet.Zatím by mi
vyhovovalo ve vztahu, teď, že by si každý jel trošku to svoje.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P6: Takovej samorost no.Samorost jakoby, já nevim.Ten pohled se tak nějak zatím
mění, třeba teď jako žiju teprve rok sám, tak se mi mění různě pohledy, názory, tak
nemám žádné pro mě typické motto.No, doufám, že se budu pořád tak nějak zlepšovat,
a možná budu jednou dobrej.Samorost, myslím, že mně lidi mají rádi, že je se mnou
sranda, že jsem člověk zároveň hodně ve společnosti a zároveň hodně
samorost.Neplánuju vůbec, jsem ten člověk, co nechává všemu volnej průběh.Jak jsem
starší, tak si říkám, že bych se to měl i naučit, jako že kdybych měl plán, tak si můžu
říct, že bych ten čas tak nějak nepromrhal, ale zatím neplánuju.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P6: Cením si přátelství asi, upřímnosti, zábavy, srandy jako takhle, no já nevim,
laskavosti nebo toho, že má člověk utříděný myšlenky, v soucítění se do něčeho,
empatie spíš.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
P6: Sám sebe hodnotím jako optimistu.Ze základu jsem jako pesimista, pak mám
deprese a nastavuju se pak jako optimista a myslím, že se mi to i daří no.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P6: No, to je otázka tý jo.Pokud nic nezměním, a budu furt jak jsem, tak se vidím buď
jako někde na poště nebo podobný podivný práci.Bez ženský asi nejspíš no.Pokud ale
se budu nějak zlepšovat, chtěl bych, tak se vidím v nějaký lepší práci a asi s nějakou
ženskou, no.Snažím se teď nad tím zamyslet, plánovat no, být víc společenském a dát
holkám nějak víc ze sebe, nebejt tak uzavřenej, nemůžeš mít vztah, když tě jako ani
neznaj, asi takhle.Ale držím se nějak zpátky, asi z toho mám strach, občas, když už to
vypadá dobře, tak je to pro mě nezvyklá situace a asi se z toho poseru no.A druhá
strana si to vyloží jako nezájem nebo nerozhodnost nebo tak nějak, že to nemyslím až
tak vážně a tak.Buď tu odvahu k nějakému dalšímu kroku nemá nebo jí mám až moc,
když se ožeru.
Já: Chtěl by sis najít partnerku?
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P6: Teď jo, určitě.Snažím se tak nějak trošku o to.
Já: A chtěl bys rodinu?
P6: No, chtěl bych rodinu no.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P6: Klady vidím v tom, že si můžu dělat co chci, být zodpovědný sám za sebe,
nemuset se někomu zodpovídat.No a zápory vidím v tom, že prostě je člověk furt sám
a když je trochu starší, je furt v práci a nechce jít pořád do hospody, ale třeba domu, za
někým, s kým si povídat, na koho se těšit, mít zázemí, někoho kdo ho třeba uklidní,
když je člověk nasranej třeba.Dříve jsem to nepociťoval, ale od tý doby, co jsem začal
pracovat, tak jo.To, že nemám žádnou partnerku vnímám až teď jako zápor.

PARTICIPANT 7
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P7: Buďto sportem nebo party nebo šifrovačkama.Většinou z práci jdu z půlky na
trening, z půlky buďto jdu večer do hospody anebo jdu hnedka po práci na
cheerleading (roztleskávačky).
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P7: Tak vstávat kolem desátý, anglická snídaně, pak trening, pak si na chvilku lehnout
k počítači a v šest jít do hospody.Většinou upřednostňuji společnost, někdy sám.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P7: Jednak mně baví občas práce, cheerleading, šifrovačky a společenské akce.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P7: Tejdně, tak půlku soboty, půlku neděle a dvě odpoledne.Přes týden moc ne.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P7: Tak s jednou skupinou v práci, s jednou skupinou na treninzích a snažím se aspoň
jednou týdně s jednou skupinou v hospodě.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P7: V současnosti nejčastěji v práci nebo na treningu.
Já: Máš nějaké sourozence?
P7: Mám dvě sestry.
Já: Starší, mladší?
P7: Jednu starší, jednu mladší.Starší má manžela a dvě děti, mladší nic.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
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P7: Pořád spolu.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P7: Stabilní.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P7: Mámu.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P7: Asi tátu.Tátu.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P7: Asi tátu.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P7: Tak máma s náma byla vždycky víc a byla podstatně přísnější, ale i tak máme
vztahy dobrý.A táta je asi jeden z nejhodnějších lidí co znám, navíc je to flegmatik,
takže vztahy s ním mám výborný.S mladší sestrou mám hodně dobrý vztahy, už jenom
proto, že spolu chodíme sportovat.Je o čtyři roky mladší.A se starší sestrou, ta bydlí
v Kataru, s tou se nevídám, neviděl jsem se s ní dva roky.Rodiče jsou s ní v kontaktu
přes skype, a já si s ní už nemám co říct.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P7: Dědečky a babičky už nemám a s širší rodinou, poslední dobou se s nima moc
nevídám.Do širší rodiny počítám strejdové, tety, bratrance a sestřenice.V kontraktu
jsem jen s jednou tetou a strejdou, který bydlej blízko, na svátky, se strejdou jezdím na
hory a s těma co bydlej na Moravě nebo na Slovensku, s nima už moc ne.
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P7: Bez vážnýho.?Ve vážným jsem vlastně nikdy nebyl nebo já jsem ho za váženej
nepovažoval a bez dlouhodobého tak pět let.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy ala kamarádi s benefity atd.?
P7: Tak z půlky vztahy na jednu noc, na jaře a v létě nějaký delší, ale s tím, že se
vidíme jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní.Většinou jsou to noví lidi, co
neznám.V sexu není pro mě důležitý toho člověka nějak předtím znát.Přes internet
jako že bysme se seznámili přes internet, to ne, ale na dálku přes internet mám jednu
zkušenost, kdy slečna byla v Americe, tak nějak po třech týdnech to nějak vyšumělo a
vrátilo se to až když se vrátila.Nejdřív jsme se seznámili osobně, pak jsme se vídali
jenom po internetu, tam to pak skončilo, po návratu jsme se rozešli.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo čím si to vysvětluješ, z čí
viny?
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P7: Tak důvody jsou hlavně ten, že tak nějak odmítám obětovat svůj volný čas, že se
často nevidíme, nehledě na to, že mně to pak přestává bavit.Takže snižuju komunikaci
až jí to dojde a …..až to nějak vyšumělo.Důvody rozchodu si vysvětluji z 90 procent
tím, co jsem právě řek.Většinou se nudím, spíš v tý oblasti rozhovoru, kdy si povídáme
zjistí, že mně to nebaví, to pak znamená, že z toho pak zbude víceméně jenom ten sex
nebo společný party, a pak je nuda a to radši budu sám než udržovat něco co už stejně
nemá význam.
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P7: Pořád to ztroskotává, že nejsem schopném tak ovlivňovat ten svůj volnej čas a
našel takovou, který bych obětoval ten svůj volnej čas, která by za to stála.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P7: Hlavní příčinu vidím, že nechci být s někým jen proto, abych s někým byl a pokud
nenajdu takovou, která za to stojí, tak to budu radši sám.
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
P7: Určitě by měla být chytrá, sportovní typ a sportovní fanatik, a měla by bejt aspoň
trochu hezká.Měli bysme mít aspoň nějaký společný zájmy, ale zase bysme se neměli
vídat příliš často.Představuju si to tak, že bysme se měli vídat tak dvakrát třikrát týdně
soukromě, a pak dvakrát týdně ve skupině, kvůli svejm společnejm zájmům.To, že
bysme spolu bydleli, teď vidím, že je úplně mimo.Tím jak chci holku se společnejma
zájmama, ale abychom se neviděli moc často, tak tím, jak svejm zájmům věnuju času,
tak to skoro nejde dohromady, prostě.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P7: Tak to teda fakt nevim.Jednak nedělat něco jen proto, že to dělaj ostatní, v tom
jsem docela akční, obzvlášť poslední dobou.A hlavně život se musí žít, i kdyby se
mělo umřít.To je asi moje hlavní motto.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P7: Tak, hlavně upřímnost sám k sobě, přímost v jednání, nesnáším pokrytectví, a to je
asi tak všechno.Ctím přátelství, docela často i na úkor těch vztahů, a já nevim co ještě.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
P7: Jsem spíš optimista, jsem pragmatik, nejsem moc emotivní, jsem tak napůl
introvert-extrovert, spíš flegmatik.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P7: Sám sebe za pět až deset let, tak jednak zůstat v Praze, minimálně o hodnost výš,
na lepší pozici, s vlastním bydlením.A z hlediska vztahů už bych se viděl s dětma.
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Já: Chtěl by sis najít partnerku?
P7: Přál, nepotřebuju to hned, ale …Zatím je to ale na úrovni přání, bez činů, ale co
bych proto mohl dělat tak je chodit na jiný místa, kde se můžou vyskytovat, protože ty
holky co sbalíš v baru většinou nejsou ty, který bych si představoval na život.
Já: A chtěl bys rodinu?
P7: Chtěl bych rodinu.Ideálně tak za těch pět let.Případně nevadilo by mít rodinu,ale
zatím nenašel jsem nikoho s kterým bych tu rodinu chtěl mít.Hledání partnerky ale
nechávám úplně volný.Spíš nechávám věcem volnej průběh.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P7: Tak největší klady je to hlavně svoboda, s tím, že jak ta vnější, když chci dělat
věci, tak jak chci.A i ta vnitřní, že člověk, i kdyby ona to přijala dobře, tak nemá blbej
vnitřní pocit, že není s ní.A nevýhody mně fakt nenapadaj.Někdy mně to napadlo, že je
škoda nemít vztah a to jako kvůli společenskejm akcím, že nemám s kým jít na
koncerty, do divadla, promeškal jsem taneční, takže jako si s někým doplnit
společenský vzdělání.

PARTICIPANT 8
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P8: Snažím se, když to jde, chodit, dělat nějaké aktivity, běžný, ale občas si zahraju na
počítači.Když už hraju, tak hraju s kamarádama, nehraju sám.Teda taky, ale
výjimečně.Ale zas toho volnýho času nemám.Taky si dělám volnej čas v momentě,
když mně někdo někam pozve, abych jel na kola nebo přijel za nima do hospody, tak
si udělám volnej čas.Trávím čas často pracovně, ale spíš trávím volnej čas sám.Mám
druhou práci, kde mám volnou pracovní dobu, režim, kdy přijdu tak přijdu a odejdu,
pak se ten čas dělí taky na přesuny, pak třeba cvičím na kytaru a chodím pak brzy spát,
protože vstávám brzo do práce.Nemám jako volnej čas, že bych seděl a flákal se.Je to
prostě čas, kterej je nějak zabranej.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P8: Ideální den.?Předpokládejme teda, pokud má být ideální, že jsem si udělal všechny
pracovní restíky, abych měl volno, což není ideální.A já myslím víc ideálních
dnů.Pokud sesumarizuju ideální za poslední krátký období, tak třeba se mi hrozně líbí
na horách. Třeba jeden den jsme se probudili, byl jsem tam se šéfem, on je hrozně
zajímavej a vzdělanej člověk, mám ho velice rád a rozumíme si, to je typ lidí se
kterejma já trávním čas.Zašli jsme si do bázenu a šli jsem na tůru, prošli jsme
Jánošíkovy vodopády, krásnej výlet, zanadávali jsme si na lidi, na který jsme si chtěli
zanadávat, velice zajímavá sociální interakce pro mně.Bylo to spojeno i s nějakou
námahou, což já taky rád, a pak to bylo završené krásnou večeří.Prostě to bylo
fajn.Obklopuju se lidma, se kterejma rád trávím čas.Málo mně baví trávit svůj volnej
čas sám. To má pro mě pak polovinu hodnoty.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
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P8: Tak to je hodně věcí, čtení specifický literatury, specifickejch počítačovejch
her.Baví mně sportovat, rád jezdím na kole, chodím, rád jedu vodu, chodím lízt, hraju
na kytaru.Specificky mně baví třeba hrát na kytaru pro víc lidí.Je to fan, když se někde
slezou takový baťůžkáři.Je to dneska nemoderní, ale přesto je to fajn.
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P8: Denně, bude asi lepší a já si myslim, že tak čtyři hodiny denně (kromě
spánku).Průměrně.O víkendech většinou mám druhou práci, takže jeden den s tím
zabiju a druhý den se snažím něco dělat.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P8: Tak určitě dvakrát do týdne, a když už se nevidíme, tak si voláme po skypu nebo
hrajem počítačový hry nebo něco probíráme.Ale dvakrát týdně se vídáme, to bych řekl
určitě.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P8: Specificky od každého kamaráda, občas chodíme do čajoven, do hospod, občas
chodíme do klubů, na nějakou výstavu.Mám specifický kamarády na specifický
činnosti.Tak asi tak.Sportovní aktivity mám teď poslední dobou míň, protože mi odjela
kamarádka, se kterou jsem chodil sportovat, ale ona se vrátí, tak to zase naběhne až se
vrátí, předpokládám, i byly nějaký zranění, tak.Spíš teďka čajovny, kavárny anebo
chodíme často k sobě domů navzájem.Většina mejch kamarádů už má nějak svý
vlastní byty.Slezeme se buď u jednoho, u druhého a bavíme se.
Já: Máš nějaké sourozence?
P8: Ehm.Nevlastní starší sestru a vlastní mladší sestru.
Já: Starší, mladší?
P8: Starší a mladší.Ani ta starší nemá manžela a děti.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P8: Táta umřel před dvěma lety a máma je od tý doby sama.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P8: Spíš stabilní.
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P8: To je těžký určit, protože u nás doma jsme měli model domácnosti, kdy všichni se
starali o všechny, vlastně hodně spolupracující, takže když byl problém, tak na něj
nikdo nebyl sám.Takže nejsem schopen se takhle vyjádřit.Byl jsem babiččino oblíbený
vnouče, takže do toho se pak odvíjelo její zacházení se mnou, takže možná
babička.Ale to neznamená, že bych neměl dostatek péče od ostatních.jen babička se
starala jen o trošku víc.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
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P8: Nikdo.Spíš já se starám o lidi než lidi o mně.Když mám nějaký problém, tak mám
okruh lidí se kterýma o tom můžu mluvit, ale nestává se mi, že bych měl nějakej
problém se kterým bych si nedokázal poradit.Spíš já pomáhám lidem, co potřebují
pomoc než by se o mně někdo staral.Asi já sám.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P8: Vlastně jakou situaci myslíš, jako kdo by se o mně měl starat.?Obecně nemám
žádný tajemství před mámou, máme dobrej vztah.Nastíním ti situaci.Mám víc
kamarádů, kterým můžu říct úplně úplně všechno, kdyby mně trápily opravdu hodně
složitý a těžký věci, prostě i kdyby se děly věci, který by i byly mimo rámec zákona,
tak mám kamarády, kterejm to můžu bezpečně říct.Teď mám ještě tak dvě kamarádky,
možná tři a pak ještě mámu a ségru.Asi mamka je nejbližší.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P8: S tátou je to těžký, protože táta měl nemoc kmenových buněk a ta se pojí
s poškozením malýho mozku, takže v rámci toho, že si bral hodně léků, tak si někde
uhnal nedostatek draslíku, měl otok mozku, což se tvářilo jako mrtvice, a navíc měl
cukrovku protože byl tlustej.Od narození měl cukrovku a až do té příhody nyl celkem
v pohodě, ale potom začala jít ta jeho psychika z kopce a když mi bylo tak dvanáct
třináct, tak se prohodily role kdo koho vychovává.Ale byl soběstačném v tom smyslu,
že ho nikdo nemusel vodit za ručičku, ale neuměl se už bavit s dospělejma lidma a
nebyl schopném třeba předvídat.Ale jinak jsem s tátou měl dobrej vztah, táta byl
hrozně hodnej chlap.Akorát to takhle na něj dopadlo nešťastně.Tahle nemoc je zabiják
dětí, ale táta jí dostal jako dospělej, což je výjimečný, těch případů je velice málo,
málo případů zdokumentovanejch.Na to, dopad docela dobře, dožil se šedesáti let.A
mamka je myslím si málo ženská, ale to je někdy dobře, protože se s ní řešej dobře
problémy, protože se řešej objektivně.Myslím, že se náš vztah hodně změnil v době,
kdy mi bylo tak osmnáct devatenáct, kdy jsem přestal přijímat to co mi říká, aktivně,
od tý doby se občas pohádáme, ale já jsem imunní vůči jejímu citovému vydírání, což
každá mamka občas dělá.A prostě když jsem měl jinej názor na věc, tak jsem
nepřijímal automaticky její názor, ale musela mít nějaký objektivní racionální
argument.Nastínil jsem svůj názor a nenechal jí použít tu svojí autoritu k tomu, aby ta
věc dopadla, tak jak má.Pak jsem na její argument buď přistoupil anebo
nepřistoupil.Ona pak většinou přistoupila na ten můj.Takže s mamkou máme v tomhle
takovej čistej vztah, takže žádný skrytý tlaky, který by někde byly za schovaný.V
pohodě.Se segrou se to hodně zlepšilo od té doby co jsem se odstěhoval, předtím to
taky bylo dobrý, ale bylo tam takový to klasický sourozenecký soupeření, ne
soupeření, ale pošťuchování a občas jsme se potřebovali pohádat.Ale mamka nás
nenechávala se pohádat.Potom co jsem se odstěhoval, tak se vlastně ani moc
nevídáme.Jednou za týden, za dva, možná.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P8: S mamkou a segrou se vidím najednou, protože spolu bydlej.Jednou dvakrát za
dva tejdny, ale voláme si častěji, tak dvakrát třikrát za tejden.Kdy řešíme nějaký
problémy nebo mi mamka volá, když potřebuje s něčím pomoct, zásuvky, skříně a
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tak.A já zase nebydlím sám zase tak dlouho, tak já zas jí volám, když potřebuju něco
kolem domácnosti, tak si zavoláme a ona přijede.Ale to je takový přechodný období,
to se stabilizuje tak někde jinde.Občas přijedu na nedělní oběd.
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P8: Na valentýna to byly čtyři roky, takže čtyři a půl plus minus.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy ala kamarádi s benefity.. atd.?
P8: Je to vtipný, protože u mě je to specifický a je to náhoda, že to nevyhledávám,
prostě se mi takový věci dějou.Typicky vztahy na jednu noc nevyhledávám.Stalo se mi
to jednou možná dvakrát za život, není to prostě můj šálek čaje.Bylo to fajn, ale pro
mě to není, protože tam nebyla právě ta intimita.Nějak jsem dorostl do věku, kdy na
sex není motivace.Ta intimita jo, ale sex už ne.To si člověk zařídí sám a je to
jednodušší.A z posledních vztahů, vždycky je to tak, já se nestydím a nemám zábrany
v tomhle směru, takže nemám problém navazovat, vůči člověku udělat ten první
krok.A není pro mě prostě problém druhým lidem odhalovat některý aspekty, některý
jsou i hlubší, pro ostatní lidi jako hluboký, ale pro mě hluboký nejsou.A většinou, že to
tak řeknu, ukecávám kamarádky.Třeba poznám nějakou holku, dám se s ní do řeči,
typicky, a ona imponuje mně a já imponuji jí a stalo se mi, ve 1000 procentech případů
za poslední roky, že ta holka měla přítele, což když je ten přítel můj kamarád, tak
dávám ruce pryč, to je jasný.Ale když toho týpka neznám, tak je mi to v zásadě
jedno.A stalo se mi víckrát, že se mi podařilo tuhle holku dostat do postele, i víckrát,
bylo to fajn, ale bylo to založeno nejdříve na rozhovoru.Nespím s holkama na prvním
rande, už to nedělám, nejdřív je poznávání a až pak …Ne, se vztahem přes internet
nemám zkušenost, akorát jednou přes nějakou seznamku a přišlo mi víc odpovědí, ale
zrovna v tý době jsem potkal jednu slečnu.To není o tom, že bych chtěl s těma
slečnami jenom spát, většinou jsou to slečny u kterých bych si dokázal představit, že
bych s nima chodil, a pak je to pouze tom, zda se budu schopen prosadit v těchhle
věcech.Není to tak vždycky.Možná jsem se o něco pokoušel, tak jsem nereagoval na
odpovědi z té seznamky.Já když něco zkouším, tak jen na jednom místě a ne
v několika věcech najednou.
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů, že to nepokračovalo nebo čím
si to vysvětluješ?
P8: Eee, no, já myslím, že všechny ty důvody jsou, chtěl bych říct arogantní, ale
nevyhnutelný.Krátká vysvětlivka, vycházím z toho, že všechno co my lidi děláme je
důsledkem nějakých prvotních primárních podmínek, že ta věc, která se děje by se
děla a děla by se stejně.Mám pocit, že ať já udělám nějakou chybu nebo ta holka udělá
nějakou chybu, není tam žádný typický důvod, selže to, ale selže to po každý na něčem
jiným a pokaždé nějak jinak.Já jsem byl otevřeném nějakýmu hlubšímu vztahu, ale
ztroskotalo to.A ty důvody proč bývaj odlišný, jednou příšel bývalý přítel s kytkou a
prosíkem a ona podlehla, po rudhý dala přednost někomu jinýmu, pak se chtěla vrátit,
ale jak ranila mojí hrdost, tak já jsem to nespolkl, dneska bych jí spolkl, ale taky někdy
si troufám na velkou kořist, že vidím, že ta holka s klukem není šťastná, a není šťastná
ani když chodí za mnou, byť jsem úspěšném.
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Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P8: Ták, no, moje první přítelkyně, je složitá osobnost na chození, vídáme se, a prostě
si úplně jasně uvědomuji na čem to selhalo.Ona je velice popudlivá a potřebuje
zacházení určitým způsobem, dneska bych to zvládl, ale stejně by to nebylo
jednoduchý, já tenkrát prostě neměl šanci.Druhá přítelkyně byla hloupá, což mně
začalo vadit a kromě toho, že mně podvedla s mým kamarádem, tak stejně jsem věděl,
že bych jí nechal jít, prostě to nešlo.A třetí, tam já jsem byl docela spokojenej, tam
nastal nějakej stereotyp, ale byl hezkej, vyhovoval mně, dělali jsem to a ono, trávili
jsme spolu hodně času, měli jsme se rádi, ale ona potřebovala, aby po ní někdo
šlapal.To se pak ukázala u jejího pozdějšího přítele.A já jsem hodnej a pečující, tak
jsem nebyl schopném po ní šlapat tak, jak ona potřebovala.Prostě to ona ukončila, ale i
já jsem cejtil, že to není úplně v pohodě.Tak to spělo k nějakému poklidnému konci,
kromě toho, že mně asi v půlce našeho vztahu taky podvedla s mým kamarádem.Tohle
srdíčko neodpouští snadno.Kdyby si aspoň vybrala týpka, kterého neznám, ale byl to
kamarád se kterým jsem tenkrát trávil fakt hodně času.Takže to bylo jako blbý.Do
dneska jí to mám za zlý.To je ten poslední vztah.Co se opakuje je to, že mi byla
přítelkyně byla nevěrná s mým kamarádem, ale jinak tam žádný jiný spojovací prvek
není, všechno to byly různý odlišný holky, všechno se to stalo úplně jinak, začaly
úplně jinak.Dlouhou jsem vlastně hledal, oťukával kamarádky, co vlastně chci, co
potřebuju a teď se zjednodušeně řečeno, snažím skórovat, když už vím co chci.Prostě
už nechci jen dostat kamarádku do postele, musí tam být i něco navíc, a když to tam je
tak se snažím dál a pak se ukáže.Jak říkal M.Donutil v jedné své hře, jsem dospělý
muž a vím, kam se ten svět točí.Prostě vodím holku, řeknu si, že by to šlo a pak
hledám něco, že by to bylo supr.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P8: Jasný, myslím, že těch skutečností je víc, taky jsem dost přibral, což není ideální,
nezdá se, ale je to důležitém parametr.Za druhý se pohybuju ve společnosti, kde není
moc holek.Studoval jsem strojárnu, na bakaláři to ještě šlo, je to hloupý, ale je to tak,
na strojírně je holek „pět a půl“, víš co tím myslím.Teď pracuju v akademii věd, tam
těch holek taky moc není, spíš starší paní.Prostě já je nikde nepotkávám a ta kultura,
kde je mi nejlíp, takový táboření nebo voda, jsem zkušenej vodák, tak tahle část
kultury není in, nějak vymizela a tam mi bylo nejlíp, kde se konec konců potkali i moji
rodiče, tam kde bych jakoby „válel“, to už není.Tyhhle všechny věci se vážou do
sebe.Zas si říkám, že není prostě proč zase házet flintu do žita.Přeci jenom tady
v Praze a v Čechách je situace jiná.Dozvěděl jsem se, že v Prostějově, když je klukovi
28 a je sám, tak má v podstatě jenom dvě cesty, buď bude s ošklivou holkou anebo
bude nevlastní táta.Nic jiného tam prostě už není.Tady v Praze je situace jiná.Všechny
holky co jsem do teď měl, jsem potkal před vysokou školou, vlastně i Markétu,
v prvním semestru.Taky jsem jí potkal před.Za celou dobu vysoké školy už to pak bylo
jiný, taky změna životního stylu, strojárna nebyl jednoduchá škola, kromě toho jsem
potřeboval mít i práci, zároveň mně nebyví lidová kultura, nechlastám, prostě
nepotkávám hodně novech holek.

117

Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
P8: To je hrozně těžký říct.Je jsem potkal zatím holky, vyfiltroval jsem vlastnosti,
které nechci, ale nejsem jist, že vím, které chci.Já jsem velice specifický člověk, to si
uvědomuju, a že je pro mě nesmysl hledat nějaký „perfekt match“.Zas na druhou
stranu jsem velice přizpůsobivý člověk, a spíš bych měl hledat někoho, kdo mi, stručně
řečeno, nebude vadit.Zdá se, že je to hloupý kriterium, ale ono to není hloupé
kritérium.Prostě když jsem chodil s tou holkou, která byla hloupá, byla ale hezká a
starostlivá, prostě všechno, ale byla hloupá a hrozně mi to vadilo, takže já prostě
potřebuju, aby mně na tý holce pár věcí imponovalo.A´T už bude zcestovalá, sečtělá,
politicky vzdělaná, vůbec mi nevadí, když bude v některejch věcech o hodně lepší než
já, tím líp, já mám rád challenge, duševní challenge, fyzickou challenge..Zároveň jsem
starostlivej a budu rád, když se zase bude někdo starat o mně.Jsem schopném si
všechny problémy vyřešit sám, ale to neznamená, že mi nebude líp, kdybych některý
problémy s někým sdílel.Věrnost je pro mě důležitá, já nepodvádím a nechci bejt
podvedeném už s ohledem na mé zkušenosti.Chápu, proč se lidi podváděj
v manželství, ale nechápu proč se lidi podváděj, když spolu jenom choděj.Ty důvody
jsou tam jiný.Když můžou jen odejít, najít si někoho jiného, je to jejich volba a možná
trochu i pitomost.Taky by měla, ta partnerka mít podobnou sexualitu, být otevřená,
vycházet si vzájemně vstříc.Jsem také zastáncem užšího vztahu, s věrností, ale to
neznamená, že spolu budeme trávit každou minutu, to vůbec.Pro mne by bylo ideální,
po nějakém čase, s partnerkou bydlet.Neznamená, že spolu ale budeme dělat každou
věc, něco můžeme dělat, něco zase spolu, tyhle věci tak a tyhle jinak, to nemusí být na
sebe navázaný.Kdybych s ní nebydlel, tak mám představu, se vídat dvakrát třikrát do
týdne, to určitě.Záleží na tom jaká bude chuť a čas.Nejsem v situaci, že bych něco
takového řešil, za poslední dobu.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P8: Myslím, že jsem poměrně inteligentní, dokážu řešit problémy a neutíkám před
nima, nemám rád pokrytectví a přitom si uvědomuji, že v některých věcech jsem
pokryteckej.Řekl bych, že jsem starostlivej, že zároveň pečuju a v některých věcech
jsem sobeckej.Mám svoje specifický koníčky, který se těžko vysvětlujou, ne všichni
lidi chápou.Jsem materialista, to neznamená, že bych hromadil majetek, ale spíš, mám
rád hezký věci.Mít pěknou věc mi přináší aktivní radost, mám telefon za 23 tis.,
našetřil jsem si a teď mi přináší radost, baví mně technologie, to co je zatím, není to
kvůli chlubení či hromadění, v tý užitný hodnotě mi to přináší radost.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P8: Člověk by měl dělat věci, aby s nima byla sám spokojenej.A neměl by dělat věci,
který ho štvou, pokud k tomu nemá jinou motivaci, třeba někomu pomáhat nebo když
v tom vidí nějaký svůj budoucí prospěch.Dřív jsem dělal věci, které mně štvaly, a jen
proto, abych se zavděčil, ale od toho už jsem odešel.Začal jsem být víc sobeckej,
myslím že je to dobře.Opak ignorance, to je pro mě dost důležitý, být účastnej,
politicky, sociálně, držet si širokej rozhled a ten si udržovat.Další z těch pro mě
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důležitejch hodnot je loajalita, myslím, že člověk by měl být loajální.Když mně byly
partnerky nevěrné, tak si měly uvědomit, na to byly dospělé dost, že to neměly dělat,
měly být loajální …Je pro mě asi taky důležitá spolehlivost.Když se řekne, že něco
bude, tak to musí bejt anebo musí být vážný důvody proč se to ruší.Asi, možná to zní
okřídleně, ale láska je důležitá.Je to o tom, aby člověk dokázal tu lásku mít, dokázat jí
dávat a hlavně jí prožívat, je to o prožívání lásky, ale myslím jako oboustranně, dáváš
jí i dostáváš.Je to důležitá hodnota životní, ta by neměla chybět.Dál, zodpovědnost,
nikdy nepodceňovat věci, zjistit si co se smí, co se nesmí, neohrozit ostatní..Jinak co se
týče plánování/neplánování, to se velice liší, u některých věcí se vyplatí plánovat a u
některých ne.Plánuju dovolenou, jak budu dělat nějaký projekty v práci.Pak naopak
píšu nějaký článek v práci, tak tomu nechám volnej průběh, volně píšu anebo štřím na
auto, nemám konkrétní pán, co našetřím to našetřím.Jinak si plánuji věci, na týden, na
tři týdny, doktorát, protože je na to vymezený daný čas a jsou věci, který nechávám
úplně volně, třeba ten život.Jakýkoliv plán nemá smysl, může se stát taková spousta
neočekávanejch věcí, které vše zmaří, otočí, zvrátí, tak to nemá smysl.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista, introvert nebo extrovert?
P8: Jak v čem, to souvisí s absencí, ne s absencí, ale s koncepcí neexistence svobodné
vůle.Jsem spíš optimista.Závisí to hodně na momentálním rozpoložení.Všiml jsem si,
že v těch vztazích, co jsem měl, jsem se dobíjel a získával optimistické síly.
P8: Já jsem si vždycky myslel o sobě, že jsem extrovert a pár lidí mi řeklo, že jsem
introvert.To mně překvapilo a možná něco na tom je.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P8: Jak říkám, těžko říct.Kdyby všechno šlo jak bych si představoval že jde, tak ..Já
vlastně nevím, těch možností do budoucna je hodně, mám bujnou fantazii, představuji
si všechny věci, které by mohly být a nemohly, je toho hodně.Ideálně,hmm,těch
možností je víc, nastíním ideálně, dodělat doktorát, pak jít pracovat do Německa, tam
kde si vědomostí více vážej a více platěj nebo i tady, v soukromym sektoru, i tady se
daj vydělat slušný prachy a s těma si zařídím slušném život.Vůbec nepřemýšlím o tom,
jak na tom budu s partnerským životem.
Já: Chtěl by sis najít partnerku?
P8: Určitě, za pět let abych měl ideálně děti.Ale nemusí se to povést, a když se to
nepovede, tak to neznamená, že se budu mít špatně.Vždycky jsem si kladl otázku, zda
být radši sám nebo být radši s někým špatným.To je těžká otázka a neznám odpověď,
do teď nevím.
Já: A chtěl bys rodinu?
P8: Určitě (viz.předchozí odpověď)
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P8: Klady, různí lidé mají různý myšlení a řešej roblémy, který pro tebe nejsou žádný
problém.Ale ty se na to musíš vykašlat a řešit ten „problém“ s nima.Vidím to
častokrát, moji kamarádi mají také velice specifický přítelkyně a vidím, že řešej věci,
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kdybych já jen si dal hlavu do dlaní, že to vlastně není problém.Kladem je to, že
člověk může s někým sdílet život.Pro mně je například absurdní představa, že bych se
sám sbalil a sám jel na dovolenou, k nějakýmu krásnýmu resortu plavat.Je to zápor
života bez partnera.Dalším kladem je, že člověk dostaně druhej názor, jo.Prostě mám
nějakej názor, partner si myslí opak, třeba je hádka, ale člověk si tak tříbí svůj názor,
vůbec to hádání nevnímám negativně, pokud to není nějaký hodně ošklivý emoční
hádání.Dalším kladem je, že na některý věci člověk není sám, některý věci ho nebavěj,
a když je sám, tak si je musí dělat.Plácnu, nemiluju praní a žehlení.A naopak mně
nevadí starat se o jiný věci a klidně bych je přijal a staral se o ně, vyměnil bych
to.Hrozně mám rád dobrá jídla, ale vařit mně hrozně nebaví, ještě bych řekl, že
kdybych vařil pro dva, tak jo, ale vařit pro jednoho, to už mně vůbec nebaví.Na
partnerském životě vidím spíše klady, více kladů než v životě být single.Na 100
procent bych upřednostnil život s partnerem.Těch záporů na životě s partnerem je pár,
ale to patří k životu.

PARTICIPANT 9
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P9: No momentálně jsem si koupil nový kolo,takže třeba jdu na kolo a večer jdu třeba
s kamarádama někam do hospody.
Já: A jak vypadá tvůj běžnej pracovní den?
P9: No tak jsem byl třeba 8-9 hodin v práci a potom jsem šel něco dělat, třeba hraju
badminton, chodim na to kolo, takže to jsem nejvíc dělal po práci.
Já: Takže spíš něco venku než doma..
P9: No doma spíš ne. To spíš večer jsem se občas koukl na film a šel spát.
Já: A jak by vypadal tvůj ideální den?
P9: Úplně ideální..asi kdybych mohl někam cestovat, kdybych mohl být pořád někde
na cestách..
Já: A byl bys tam sám nebo spíš s někým?
P9: Spíš sám..
Já: A víš kam bys třeba konkrétně jel, do hor, k moři..?
P9: Do hor no..chodit jako aktivně..Nějakou turistiku..
Já: Co tě nejvíce baví? Na čem si ujíždíš?
P9: Asi jako neujíždim na ničem,ale mám hodně věcí..to kolo,badminton, hodně to
cestování, turistika..
Já: A čím si děláš třeba radost?
P9: Tyjo to nevim..ted jsem si udělal radost tím kolem.
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Já: A kolik času tak doma denně?
P9: Tak jelikož jsem zrovna nezaměstnanej, tak ted hodně, to jsem doma skoro
furt..ale jinak, když mám co dělat, tak třeba dvě hodky denně.
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P9: Dost často..to jakoby..
Já: Kolikrát týdne třeba?
P9: Dvakrát týdně tak
Já: A jak s nimi nejčastěji trávíš čas?
P9: No nejčastějc jdem asi do hospody nebo něco takový a pak potom ty sportovní
akce. Jedem někam na chatu na kolo nebo na výšlap.
Já: A máš nějaké sourozence?
P9: Mám bráchu.
Já: Mladšího, staršího?
P9:Mladšího.
Já: Takže předpokládám že nemá ještě manželku a děti?
P9: Nemá.
Já: A rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P9: Rozvedení.
Já: A v širší rodině máte spíš rozvedené páry či stabilní partnerství?
P9: Dobrá otázka,nad tím jsem ještě nikdy nepřemýšlel..
Já: Máš třeba ještě babičky a děděčky?
P9: Jo, ty jsou spolu..
Já: Oba páry?
P9: Jojo. A to je jako nejblíž,protože naši jsou jedináčci..takže od nich nic už není..až
na ty prarodiče a ty jsou spolu. A nějaký ty pratety myslim taky nejsou rozvedený.
Já: A vídáte se i třeba s tou širší rodinou?
P9: Tak jednou ročně třeba..
Já: Nejste moc v kontaktu?
P9: Ne.
Já: A koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P9: Hm…Asi matku. A pak prarodiče z její strany.
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Já: A ty jsi žil po rozvodu s mamkou nebo tátou?
P9: S mámou
Já: A koho považuješ za svou nejvíce pečující osobu nyní?
P9: Jak to myslíš? Já se totiž moc nevídám s rodičema..
Já: To nemusí být jen z rodiny..jako koho vnímáš že se o tebe nejvíc stará..jestli jsi to
jen ty sám nebo ještě někoho bys mohl říct?
P9: No spíš sám..Jako ne zrovna pečující,ale..smích.
Já: A koho vnímáš za svou úplně nejbližší osobu?
P9: Hm…ted asi jako zrovna nikoho no.
Já: A jaký máš vztah s rodičema? Třeba zvlášt s mámou, s tátou a se sourozencem..?
P9: Jak myslim že jako dobrej..
Já: A můžeš to trochu víc popsat? Nebo liší se nějak tvůj vztah s tátou od toho
s mámou nebo?
P9: Myslim ,že ani ne..jako většinou když se vidíme, tak právě u táty nebo u mámy na
chatě a děláme to samý ,jako že děláme ohen, povídáme si..
Já: Takže se vídáte většinou dohromady?
P9: No vlastně taky by se to dalo říct..jako když má brácha narozeniny,nebo já
narozeniny..nebo máma s tátou tak se vždycky někde sejdem a jdem do hospody
třeba..a takže to jakoby se vídáme..a na Vánoce se vídáme.
Já: A řekl bys že máš k rodičům blízko, nebo spíš neutrální?
P9: Ale jo jako..myslim že spolu vycházíme dobře.
Já: A jak často jste spolu v kontaktu?
P9: Jak často? Jako myslíš i telefonicky nebo?
Já: No můžeš to popsat,jak to máte…osobně i telefonicky..
P9: Tak přes léto dost často,protože jsou právě na těch chatách, takže tam za nima
vždycky jedu..a jsem tam,vypadnu z Prahy. A přes zimu je to mín..protože jsem
v Praze,to za nima moc nejezdim..A tak si spíš voláme..tak dvakrát do týdne..nebo spíš
rodiče volaj..smích
Já: A jak dlouho jsi bez dlouhodobého vážného vztahu?
P9: No..pořád jakoby. Vztah jsem žádnej nikdy neměl..
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity?
P9: No to..nějak moc neřešim..
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Já: A když, tak si spíš pomůžeš sám nebo navazuješ vztahy na jednu noc nebo
kamarádi s benefity nebo přes internet atd..?
P9: Jo takhle..to ne..spíš jakoby sám nebo něco na jednu noc.
Já: Takže pro tebe v sexu není úplně potřeba tu dotyčnou nějak znát blíž nebo..?
P9: No to ne..Ale nějak to zatím nevyšlo.
Já: A ty vztahy na jednu noc většinou bývají s osobama který znáš nebo který jsi potkal
ten večer?
P9: Tak půl na půl..
Já: A řekl bys že ti víc vyhovují tedy vtahy na jednu noc nebo spíš otevřený vztahy
které jsou delší než ta jedna noc..?
P9: No spíš ty delší..to jo to jako určitě mám radši..ale jak říkám,nikdy to nedopadlo..
Já: A čím si vysvětluješ že to nevyšlo, že z toho nebylo nic dlouhodobějšího?
P9: To fakt nevim no..nikdy jsem na to ještě nepřišel, proč to nevyšlo..
Já: A řekl bys že jsi byl většinou otevřenej něčemu vážnějšímu nebo to bylo spíš ze
strany partnerek?
P9: Spíš to skončilo že ty holky se se mou už potom nechtěly vídat nebo tak..
Já: A kolik takových vztahů ročně tak navážeš?
P9: No tak třeba..jako jeden. Nevim no, já se z toho vždycky docela blbě
dostávám,takže mi to vždycky chvíli trvá než třeba zapomenu..
Já: Takže do toho většinou nejdeš proto že by sis chtěl jen užít..?
P9: No to ne no..
Já: A je něco, co se ti ve vztazích opakuje nebo jak ti ty slečny vlastně většinou
vysvětlily, že tedy nic vážnýho nechtějí a po jak dlouhé době to většinou skončilo?
P9: Tak třeba po měsíci..A nevim..právě nevim..
Já: Byly svobodný vlastně?
P9: Jo no byly..ale čoveče vždycky ten konec dopadne nějak divně no..Třeba ted jsem
měl takovej zvláštní vztah,teda vztah..no..že jsme se vídali,často..a vypadalo to
dobře..a pak najednou přišel divnej dopis,že jako se mnou nemůže být a bla bla
bla..nějaký..nevim..jako divný to bylo hodně. Jsou to vlastně vždycky takový zvláštní
situace.
Já: Takže ty okolnosti ukončení bývají různý nebo ta vysvětlení?
P9:Jo různý no..většinou obecně,nic konkrétního právě..
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi dlouhodobě bez partnerského vztahu?
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P9: Hm..já nevim fakt..já odtud půjdu úplně vyždímanej..smích..jako asi se holkám
nelíbim no..nebo třeba jsem nějakej divnej..fakt nevim..
Já: A řekl bys že ten vztah spíš aktivně hledáš a nebo to necháváš být že ti to nevadí že
jsi sám?
P9: No ted už mi to ani nevadí..A někdy jo..
Já: Že jako někam chodíš,kde bys mohl nějakou potkat?
P9: No jasně..
Já: A Jak by měl vypadat tvůj ideální vztah nebo partnerka?
P9: No nevim..aby byla nějak aktivní, aby se mnou chtěla třeba chodit někde nebo
cestovat..aby byla hodná nebo něco takovýho..a ne nějaká mrcha..neutíkala mi za
jinejma že jo..
Já: Je pro tebe důležitá věrnost?
P9:To asi jo..
Já: A myslíš že by ti vyhovoval spíš bližší užší vztah nebo nějaká vzájemná nezávislost?
P9: Tak nějak napůl asi..jako ne že bychom se nikam nepouštěli a byli pořád jenom
spolu..ale asi tak napůl.
Já: A myslíš si že třeba rozvod tvých rodičů mohl nějak ovlivnit tvůj přístup ve vztazích
třeba z hlediska víry v dlouhodobost vztahu nebo v jeho smysluplnost?
P9:Hele to asi není otázka pro mmě..smích..no rodiče se rozvedli až později..takže spíš
asi nijak..
Já: A třeba věříš že je možný mít vztah do konce života?
P9: Jo to věřim a asi by se mi to i líbilo..
Já: A jak bys sám sebe jako člověka popsal?
P9: No já nevim..já myslim že jsem celkem v pohodě..
Já: A co je pro tebe charakteristický..říkal jsi že si holky možná myslí že jsi divnej,tak
jak jsi myslel to divnej?
P9: To právě nevim..
Já: A jsi spíš optimista nebo pesimista?
P9: Spíš optimista no..neřekl bych že bych byl třeba nějakej mrzout…myslim že jsem
celkem jako..ne jako zábavnej,ale mám rád zábavu.
Já: Jsi spíš extrovert nebo introvert?
P9: No jak kdy..no možná víc introvert.
Já: A seš spíš typčlověka co spíš plánuje nebo jako necháváš věcem volný průběh?
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P9: Jak v čem no..tak třeba když někam jedu tak to mám radší naplánovaný, aby se to
stíhalo..ale z hlediska života nemám naplánovaný nic..
Já: Máš třeba nějaký životní motto nebo jak bys popsal svůj životní přístup? Nebo
jestli tě ještě něco napadá jaký jsi..
P9: Ne to nemám asi motto..ale jako jinak nejsem línej třeba, jsem
dochvilnej..hmm..tyhlety otázky nemám rád teda..smích..fakt nevim..co třeba….
Já: Nebo jak bys nejlíp popsal svůj životní přístup, jak ty věci bereš..?
P9: Tak jako spíš nějak se srandou..nebrat to nějak moc vážně…spíš se tak nějak
vysmát..z ničeho si nic nedělat asi..
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty v tvém životě? (alespoň pět)
P9: Hodnoty.. kamarádi,rodina..to je asi nejdůležitější..nebo..dál asi no..smích..
Já: A co v životě třeba oceňuješ nebo čeho si nejvíc ceníš?
P9: Asi nějaký upřímnosti.nemám rád lhaní a nějaký triky..to nemusim no…
Já: A jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P9: smích..no to mám ted pořád takový otázky kde se vidim na těch pracovních
pohovorech..to je šílený jako..smích..No právě to nevim no..a to jim většinou i říkám
na těch pohovorech..neumím jim říct jako že se vidím někde šéfovat něčemu nebo tak
něco..proto to není pravda..Jak jsem dělal toho ajtáka,tak to jsem zjistil že mě právě
zas tak moc nebaví právě..A jak nevim moc co chci dělat a jakou práci si vlastně chci
najít..Jako rád bych do třiceti prošel takový tři cesty v Americe, co jdeš z jihu na
sever..to bych chtěl stihnout,to je můj cíl..ale jinak nic víc moc nevidim,spíš to tak
nějak nechávám..
Já: A chtěl by sis najít partnerku?
P9: Jo to jo..jako do těch desti let..no to asi jo..
Já: A chtěl bys rodinu?
P9: Jo to jo..
Já: A myslíš že je něco co bys mohl udělat pro to aby sis našel partnerku? Že to třeba
může být i v tvém přístupu..?
P9: To nevim..je to možný no..
Já: A řekl bys že tomu nahráváš nějak nebo že se snažíš si jí najít?
P9: No to asi jo..
Já: A jaký vidíš největší klady a zápory na životě bez partnerky?
P9: No..vzhledem k tomu že jsem s nikym nežil..tak právě to nedokážu moc posoudit...
Já: A co si třeba představuješ že kdybys měl holku,tak co bys tím asi získal nebo o co
bys přišel? Čím by to bylo lepší nebo horší?
125

P9:V ideálním případě bych asi o nic nepřišel a získal blízkýho člověka,s kterym bych
mohl být v bližším kontaktu, být s ním rád..prostě sdílet nějaký věci..
Já: Byly v tvym životě kdy sis říkal že by bylo hezký třeba někoho mít?
P9: Občas když jsem doma sám..tak na mě dolehne samota..jako nemít nikoho koho
můžeš obejmout, s kým můžeš být..tak asi v takových momentech.

PARTICIPANT 10
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
P10: No nevim..spíš jako jdu na party..nebo hraju na kompu..to je asi všechno.
Já: A častěji ho třeba běžně v týdnu po práci trávíš venku nebo vevnitř?
P10: Hele když třeba jdu takhle z práce,tak je to tak že jdu pěšky na Můstek, abych se
prošel..abych byl venku,dám si cígo a tak..a pak prostě přijdu domu a už nikam nejdu
většinou..tak na nákup..a pak si pustim třeba nějaký movie nebo si čtu Star Wars..
Já: Takže by se dalo říct, že ho moc trávíš spíš vevnitř někde?
P10: Jo asi jo..jako chtěl bych víc venku,ale bohužel spíš vevnitř no..
Já: A jak by vypadal tvůj ideální den?
P10: Asi bych vstal,vid..smích..tak v devět, v deset.. celkem brzo,aby člověk něco
stihnul..Bylo by dobrý abych se nemusel mejt nebo tak něco..smích..Nejlepší by bylo
kdyby to bylo mimo Prahu nebo město..a prostě dát si nějakej chill a začít nějak
popíjet..
Já: Popíjet? A byl bys tam s někým nebo sám?
P10: (smích)No tak rozhodně s nějakejma lidma..to nedělám ani jako..že bych popíjel
sám..to mě nebaví moc..pít sám..to je takový depresující nebo depresivní?
Já: Takže bys trávil ten den s přáteli klábosením někde venku v přírodě?
P10: No může to být i v přírodě..prostě někde venku..jako když je venku zima hnusně
tak pfff..
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P10: smích..co mě nejvíc baví? Jako mě baví asi hodně party,takže asi nejvíc když
jdu..ale musí tam být dobrá hudba a taky spoustu lidi s kterýma se můžeš bavit..takže
to mě nejvíc baví..jestli ti to stačí?
Já: A jaký činosti tě třeba ještě těší nebo čím si děláš radost?
P10: Co mě těší? Hmm…ticho..fakt nevim.
Já: Dobře a kolik času tak trávíš doma? Krom spánku?
P10: Krom spánku jo? Tak šest sedm hodin?
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Já: A v kolik tak chodíš do práce?
P10: Hele chodim na desátou..nebo tak v devět,protože jdu kousíček pěšky když je
pěkně..jinak bych chodil pozdějc.
Já: A jak často se vídáš s přáteli týdně?
P10: Tak když to vezmu poslední půl roku,tak skoro vůbec..smích..
Já: A předtím běžně..?
P10: Tak dvakrát třikrát týdně..
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P10: smích..no nějčastejc nějak v hospodě..motáme..smích…no tědka už vlastně
jenom tak. Předtím jsem hrával nějaký floro, ale ted už ne..
Já: Takže nejčastěji spíš u piva?
P10:No.
Já: A máš nějaké sourozence?
P10: Mám. Sestru,starší o tři roky.
Já: A má nějakého manžela nebo děti?
P10: Má přítele..a hele já vůbec nevim, ale ona ty děti vůbec nechce jakoby..takže
nevim jestli si je chce někdy vůbec pořídit no..
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P10: Jsou spolu
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P10: Noo..v širší rodině..jakoby…..
Já: Co třeba dědečkové a babičky, máš je ještě?
P10: Mám jedny..ty jsou spolu. A ty druhý byli rozvedený. A co se týče dalších..tak
myslim že..mám jednu tetu,ta je rozvedena..pak dva strejce a jeden je teda sám a jeden
rozvedenej..takže vlastně spíš rozvedený..smích..
Já: A vnímal jsi tohle někdy nějak dřív než jsem se zeptala?
P10: smích..hele je mi to jedno..smích..
Já: A más pocit že to i nějaký vliv to že jsou vaši spolu, na to jak to bereš ve vztazích?
Třeba věříš že můžou být vztahy do konce života nebo věříš že mají vztahy smysl?
P10: Tak asi maj smysl..ale člověk musí jako najít někoho kdo je v pohodě..smích..a
musíš dělat hodně kompromisy no..někdy to jde a někdy ne..
Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P10: Asi matku..
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Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P10: Asi sebe..smích..no nevim..krom mě asi taky nějakýho rodiče..
Já: A spíš mamka nebo táta?
P10: Nevim ted..no mně přijde jako že je moc nezajímam no…tak asi spíš matku.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti? Máš nejakou
takovou?
P10: No asi ne..možná nějakýho kámoše..no..ale protože se ted s nima moc
nevídám,tak je to těžký……
Já: A jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P10: smích..tak to fakt nevim jako…
Já: Jsi říkal že máš pocit, že se o tebe moc nezajímaj..
P10: Noo..oni pruděl tak nějak pořád..ale jak bych to popsal..prostě je potkávám
doma,pozdravíme se a tak no..občas něco chtěj..tak já jim řeknu at
neotravujou…smích.. Jako není to úplně vřelej vztah. Bych řekl že kdybych se
odstěhoval tak je nemusim vidět tak rok dva..Ale je možný,že pak změnim ten názor.
Dřív to asi bylo lepší mezi náme..třeba na střední..to se mění no..
Já: A krom toho potkávání doma se s rodinou nějak jinak vídáte nebo trávíte společnej
čas?
P10: To ne.
Já: A chtěl by ses odstěhovat od rodičů?
P10: Jo to jo..
Já:Máš pocit že to má nějaký vliv na tvý vztahy,že bydlíš s rodičema?
P10:Možná no..nevim..asi strošku. Možná se za ně stydim občas..což je asi blbý,ale
nenaděláš nic..smích.
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P10: Odjakživa.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy atd.?
P10: Když se daří tak je to fajn,ale občas musí člověk jako sám no..smích.
Já: A když se daří,tak se už nějak znáte většinou nebo je to večerní záležitost?
P10: Spíš jedna noc..někdy to je někdo koho už nějak znám,ale potom už nic..
Já: Takže dáváš přednost spíš vztahům na jednu noc nebo spíš kamarádi s benefity, že
to trvá dýl nebo je znáš..?
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P10: No vlastně asi jo..to by musel bejt někdo fakt hustej že jo..
Já: A kolik takových vztahů ročně máš?
P10:Tak dva,tří..moc ne..
A máš zkušenost se vztahy přes internet nebo na dálku?
P10: To nemá cenu ne? Ne.
Já: A jak si vysvětluješ že se z toho nikdy nestalo nic vážnějšího? Bylo to spíš z tvý
strany nebo..?
P10: Hm..takový jak kdy samozřejmě,ale většinou jsem dost línej…takže asi z mý
strany,protože jsem fakt línej..smích
Já: A většinou jdeš do toho spíš že si chceš jen užít nebo doufáš, že z toho bude něco
víc?
P10: Nechávám to otevřený..ale někdy ne..tak fifty fifty.
Já: Je pro tebe v sexu důležitý tu osobu nějak víc znát?
P10: To nějak neřešim vůbec..
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P10: Že to tak nějak vykvasí no..
Já: Co to znamená, že už se sobě neozvete?
P10: Tak nějak…prostě to vyšumí..jednou dvakrát se ozvem,ale na ničem se
nedomluvíme a pak to jde do ztracena..
Já: A ty pak už ztratíš chut se nějak snažit nebo..?
P10: Hm. No.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P10: Asi se málo snažim no..bohužel. To si myslim že je největší důvod,že se málo
snažim.
Já: A faktor bydlení s rodiči taky tak vnímáš?
P10: Jo no to jo..to je taky špatný..ale snad se to zlepší..najdu lepší job a odstěhuju se.
Já: A řekl bys že partnerku spíš aktivně hledáš nebo ne?
P10: Jako aktivně ne no..ale radši jdu někam kde jsou holky to je jasný..
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
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P10: Tak musela by být tolerntní vůči mě a občas mě k něčemu dokopat..ale jako
k tomu,co chci sám jako udělat,ale jsem moc línej se k tomu dokopat jo..smích..A aby
byla občas vtipná ..jako málo holek je fakt jako vtipných no..holky moc vtipný nejsou..
Já: Z hlediska svobody nebo volnosti by ti spíš vyhovoval nějaký užší vztah nebo spíš
určitá nezávislost v tom vztahu?
P10: No jako nezávislost určitě ne..ale nemohl bych stíhačku zas,to ani náhodou,aby
mě čekovala furt..
Já: A z hlediska věrnosti bys to chtěl jak třeba?
P10: No to bysme se na tom museli domluvit..jako já bych byl věrnej jo..a kdybych
nebyl,tak by se to nikdy nedozvěděla..smích..a kdybych zjistil,že byla nevěrná ona, tak
bych ji to hezky oplatil..tak to má bejt smích.
Já: Takže bys řekl že je pro tebe ta věrnost důležitá nebo spíš ne?
P10: Ale asi jo…je no.
Já: A jak často byste se tak ideálně vídali třeba?
P10: Tak třikrát čtyřikrát? Záleží jestli s ním bydlíš nebo ne..
Já: Takže by ses do budoucna společnýmu bydlení nebránil?
P10: To ne no..ale tak záleží kdo by to byl no..smích.
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P10: Ty vle..smích..přátelský..smích..tolerantní..smích..No bohužel jsem línej. A to mě
dost štve..ale myslim že jsem milej člověk jinak..smích.
Já: A máš nějaký životní motto? Nebo jak bys popsal svůj přístup k životu?
P10: smích..ticho..to musím zapřemýšlet..
Já: Řekl bys třeba, že jsi spíš člověk co v životě plánuje nebo necháváš věcem volný
průběh?
P10: Takhle já plánuju, ale ty plány z 90% nerealizuju, takže pak nechávám věcem
volnej průběh..většinou to fakt moc neřešim…což je špatně,ale většinou to tak
dopadá,jdu s flow..Tak jsme tady jen chvilku,tak je to v pohodě,ne? Smích
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
P10: Hele jsem spíš pesimista. Ale snažim se bejt optimista. Ale ne vždy mi to
vychází,víš?
Já: A jsi spíš introvert nebo extrovert?
P10: V zimě spíš introvert,v létě extrovert..spíš takhle na období..
Já: A ve vztazích jsi jakej?
P10: Tam to moc neřesim no..jako spíš jistej..
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Já: A potřebuješ k té jistotě většinou alkohol?
P10:Hmm..spíš jo. Rozhodně mám sebevědomí víc když jsem spíš opilej.
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…Nebo co uznáváš?
P10: Já hlavně uznávám to pohodlí..který jako celkem máme..asi to pohodlí. Nebo ty
možnosti který nám nabízí náš moderní věk.. Jako technologie,kompy,cestování..tyhle
materiální…Jako moc toho nevyužívám,ale když si vezmeš jakej měl drív člověk foun
a jakej ted a co s tím jde všechno dělat..to je super.. Pak asi alkohol,drogy..smích..ale
to potrvá jenom pár let, to samozřejmě tělo moc dlouho nevydrží..smích..
Já:A jsou pro tebe důležitý peníze?
P10: Jako jsou důležitý,ale moc to neřešim..
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P10: Úspěšnej tlačmen, mám vlastní firmu..jako mám nápad kterej ale nikomu
neřeknu, fakt hustej…smích.
Já:Takže spís profesne?
P10: Jo.
Já: A chtěl by sis najít partnerku?
P10: Jako jo,nebylo by to zlý..smích. Chtěl bych se od našich odstěhovat co nejdřív.
Já: A chtěl bys rodinu?
P10: Jako do budoucna jo..
Já: A za těch 5-10 let to vidíš ve vztazích jak?
P10: Tak chtěl bych mít nějakej už vážnej vztah..tou dobou už to chce no..po tý
třicítce..bych asi chtěl no..někoho s kym můžeš trávit čas.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P10: Největší zápor že nemá člověk dost sexu…největší klad..jako holky jsou prostě
jiný,takže pruděj tak občas..takže klad že člověk má prostě volnost tak nějak ve
všem..Nemůžeš s holkou dělat takový kraviny,protože ta holka tě pořád hlídá že jo a
nedovolí ti nic prostě..smích..některá že jo..smích. Jako je ale hezký když si člověk
může s někym pokecat. Nejvíc mi to chybí asi když jsem sám a třeba..dejme tomu po
nějaký party,tak si říkám že by bylo dobrý tu někoho mít a s někym sharovat tu
kocovinu…smích
Já: Tak to byla poslední otázka,tak moc děkuju..

PARTICIPANT 11
Já: Jak typicky trávíš svůj volný čas?
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P11: Typicky ho trávim tím že ráno vstanu,dám si snídani,pak si zacvičim a přemýšlím
co budu ten den dělat,pokud nejdu do práce..a když jdu do práce,tak to trávím celý den
plně prací..Jinak se snažim den trávit čas se svýma kamarádama někde venku..určitě
jsem radši s přáteli než sám.
Já: Jak by vypadal tvůj ideální den?
P10: Udělal bych snídani,uklidil,zapracoval na sobě,oblík se do nejlepších hadrů a
sešel se s těma nejlepšíma lidma co znám..třeba na šel na jachtu s nima.. a tam bychom
sdíleli nějaký svý příběhy, protože 90 % mých přátelství je založených na sdílení
příběhů,který se nám stali.
Já: A co tě nejvíce baví nebo na čem si ujíždíš?
P11: Asi na životním stylu..kdy teda..dost často hulim trávu se svýma
kamarádama..což nás tak nějak spojuje asi a dodávám nám to takovou větší
rozvrkočenost ve všech věcech který děláme a jako větší nadšení a potenciál do těch
věcí..Ujíždim si ještě na sportu,na hudbě,na tanci,na informacích,který jsou
důležitý..který třeba ví víc lidí, tak je potřebuju vědět taky..
Já: Kolik času tak trávíš doma?
P11: Krom spánku tak 4 hodiny
Já: A jak často se vídáš s přáteli?
P11: Každej den..11 hodin denně…krom práce samozřejmě. A někdy se staví i do té
práce.
Já: A jak spolu nejčastěji trávíte čas?
P11: Sedíme a povídáme si..smějem se historkám co se nám stali,vymýšlíme nový
historky co by mohly bejt nebo to nějak přetváříme..chodíme do hospody, na
diskotéky,do klubů,do barů,na vyhlídky..
Já: Takže je to trávení času spojený většinou s nějakym alkoholem?
P11: Samozřejmě..se vším je to spojený,s alkoholem, drogama..hudbou..
Já: Máš nějaké sourozence?
P11: Bráchu o tři a půl roku staršího.
Já: A tvoji rodiče jsou stále spolu či rozvedení?
P11: Rozvedený.
Já: A v širší rodině bys řekl, že máte spíš rozvedené páry anebo stabilní partnerství?
P11: Rozhodně rozvedený. Moje babička je rozvedená..děda ví že ta naše rodina není
úplně jednotná..je ze všech koutů..z Německa,Ameriky,Čech a
Rakovníka,Slovenska..A druhý prarodiče si vyměnili partnery když jim bylo tak 25 let
a udělali si děti,takže já mám nevlastní bratrance a sestřenice..A strejda je
rozvedenej,druhej se nikdy nechce oženit..ale má přítelkyni..jo nechce mít ani děti..
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Já: Koho jsi v dětství vnímal jako nejvíce pečující osobu?
P11: Asi určitě matku.
Já: A koho považuješ za svou nejvíc pečující osobu nyní?
P11: Určitě matku.
Já: A koho považuješ za svou úplně nejbližší osobu v současnosti?
P11: Asi svý kamarády..ale jednotně asi brácha.
Já: Jaký máš s rodiči a sourozenci vztah? Nebo čím jsou vaše vztahy s každým zvlášť
specifický?
P11: Tak s otcem nemám žádnej vztah..protože mě nevychovával,nikdy mi nic nedal
do života..mám s nim společný akorát to že jsme v něčem možná trochu
podobný…mám trochu výbušný názory po něm..A kdybych to měl srovnat se vztahem
s mámou,tak to ani nejde..protože moje máma mě vychovávala v tom nejlepšim a
vychovala ze mě nejlepšího člověka..což naopak otec mi to celej život kazil,abych byl
dobrej člověk..abych se dával spíš na tu dobrou cestu mu bylo jedno..A můj brácha ví
o mě všechno,děláme spolu všechno..je to moje pravá ruka.
Já: A jak často jsi s rodinou v kontaktu?
P11: Tak když jsem tam bydlel tak jsme se viděli prakticky pořád,ale co jsem se
odstěhoval,tak už jsem na to nějak neměl čas a kvůli práci se vídáme fakt málo..tak
jednou za měsíc.Ale jsme v telefonickym kontaktu..pořád mi volá…i do práce smích..
Já: A jsi za to rád nebo spíš ne?
P11: Jo jsem za to rád..
Já: A myslíš že má ten rozvod tvých rodičů nebo v širší rodině vliv na tvůj přístup ve
vztazích třeba?
P11: Stoprocentně. Tak já věřim v to,že dokud si nenajdu partnerku,kterou jsem ještě
nenašel,tak do tý doby nebudu absolutně randit..nebo ne že nebudu randit,ale budu ty
holky poznávat akorát nezávazně..abych poznal jakej je to člověk a teoreticky potom
bych se mohl nějak sblížit..Ale jsem strašně nedůvěřivej člověk,podvedlo mě strašně
holek a lidí a nevěr´řim nikomu na světě jenom sám sobě..a myslim si že až najdu
partnerku,s kterou budu moct být celej život,tak s ní budu celej život..protože můj otec
to nedokázal a já chci být lepší než můj otec.
Já: Takže věříš že je možný mít vztah celý život?
P11: Rozhodně, stoprocentně. Pokud jsou dva lidi inteligentní a chtějí to samý..
Já: Jak dlouho jsi v současnosti bez dlouhodobého vážného vztahu?
P11: Tři roky.
Já: A jak řešíš nejčastěji problém absence intimity? Navazuješ spíš vztahy na jednu
noc, na dálku, přes internet, otevřené vztahy atd.?
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P11: Vždycky jenom moje práce a většinou mi k tomu dopomáhá internet..protože ten
je plnej věcí,který můžou člověka uspokojit..takže není hned klíčový jít do bordelu a
zaplatit si kurvu,aby se uvolnil..protože to pak bude mít celej život před očima..třeba
člověk s mojí povahou..
Já: Takže žádné vztahy ani na jednu noc nenavazujete, jste celé tři roky v celibátu dá
se říct?
P11: Ne,nikdy. Jsem v celibátu. Samozřejmě.
Já: A je někdo třeba nějaká kamarádka nebo někdo jiný kdo by vám vynahrazoval
třeba takovou tu emocionální blízkost?
P11: Tak za ty roky samozřejmě bylo pár týdnů,kdy jsem poznal nějakou osobu,která
mě ovlivnila chtěl jsem s ní něco mít..ale nikdy nedošlo k tý sexuální
stránce..samozřejmě ta citovější ,ta druhá meta tam byla.
Já: A čím si vysvětluješ že z toho nic nebylo?
P11: Vždycky z mojí strany..nechtěl jsem nebo vždycky mě přesvědčila o tom, že si
nezaslouží se mnou bejt..protože já chci jenom jedinou věc na světě a to prostě když to
řeknu sobecky,tak si musí být ta holka hodna a musí si to zasloužit abych se k ní takhle
choval..a když se chová úplně jinak nebo chce něco jinýho a dává mi to najevo a já to
na ní vidím tak to nemá ani smysl abych to zkoušel,když se to třeba stejně za dva roky
rozpadne..
Já: Jaké byly důvody rozpadu tvých předchozích vztahů nebo čím si to vysvětluješ?
P11: Jedinej jeden vztah se mi rozpadl protože jsme spolu nechtěli prostě být a to ten
první,dětskej..jinak to bylo vždycky ze strany tý holky a to že mě podvedla s jinym..
Já: Je třeba něco, co se ti ve vztazích opakuje?
P11: Dost často se mi opakujou věci co prostě dělaj ženský,ale nedělaj to..jako nějaký
určitý názory v afektu nebo posunky..který si říkám že kdyby to tak nebylo..ale
zároveň jsem se obrněl to řešit jinak..už ty věci řešim jinak než v tom tříletym
vztahu..Ale opakovala se mi ta nevěra no..vždycky jsem poznal holky který chtěly
úplně něco jinýho a byl jsem na ně až moc hodnej…že toho využili vždycky nebo
jsem si to tak vysvětloval vždycky.
Já: A čím si vysvětluješ, že jsi v současné době delší dobu bez vážného partnerského
vztahu?
P11: Protože hledám tu pravou…a dokud jí nenajdu a neokouzlí mě tak,že se z ní
s prominutím na místě poseru,tak to ani nemá smysl..
Já: Jak by měl vypadat takový tvůj ideální vztah? Jak by to v něm mělo ideálně
fungovat, aby ti v tom bylo dobře nebo jaká by měla být tvá ideální partnerka?
P11: Tak o absolutní důvěře by to mělo být.. mělo by to být jenom o důvěře,nemělo by
tam hrát vůbec nic jinýho žádný svazování nebo omezenost v něčem..ale na každym
začátku je asi nějaká omezenost než člověk pochopí že to ten člověk myslí vážně..Mně
absolutně vyhovuje vztah, kdy vim že si můžu udělat co chci ale zároveň vim že moje
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partnerka ví že já vim,že si nemůžu udělat co chci..ale nikdy v životě nepřiznáme
že..je to takový to hezký zakázání..že to ten partner ví co si může dovolit a kde má ty
mantinely..
Já: Jak bys sám sebe jako člověka popsal? Jaký jsi nebo co je pro tebe
charakteristický?
P11: Moje životní motto je vydělat spoustu peněz a za ty peníze si koupit všechno co
si přeju ta je to cokoliv..Jsem tvrdohlavej,sobeckej..hodnej myslim,chápavej ale
zároveň neústupnej,mám strašně moc pravidel který mě svazujou..myslim že jsem
obětavej a dokážu člověku vždycky pomoct a vyslechnout ho..
Já: A jsi spíš typ co plánuje nebo necháváš věcem volný průběh?
P11: Určitě v životě musim věci plánovat protože jsem před pár lety zjistil,že pokud si
život v týhle době nenaplánuju, tak nic nebudu mít prostě..tak asi takhle..tak jsem si ho
naplánoval tak,abych věděl že za pár let už budu úplně někde jinde..
Já: A daří se ti jet podle toho plánu?
P11: Zatím se mi daří jet..ale samozřejmě je ten život těžší když mi nikdo nepomáhá
nebo nemám nikde vyšlapanou cestičku..
Já: A jaké jsou nejdůležitější hodnoty ve tvém životě? Třeba alespoň pět, jestli si
vzpomeneš…
P11: Hodnota je důvěra,peníze,informace..potom láska..a…možná bych řekl moc.
Já: A tou mocí myslíš co? Že je pro tebe třeba důležitý mít kontrolu na druhýma lidma
nebo nad situací..?
P11: Stoprocentně mít kontrolu nad druhýma lidma..
Já: A myslíš že i to má třeba vliv na tvý partnerský vztahy nebo na to,že ted nemáš
vztah?
P11: Stoprocentně protože dost holek nechápalo jak můžu věci takhle vysvětlovat
nebo jak můžu vysvětlovat všechno, co takhle vysvětluju..a některým holkám to
samozřejmě občas vadilo..určitě..se to mohlo v tom vztahu i projevit.
Já: A jsi spíše optimista či pesimista?
Pesimista.
Já: Jak vidíš sám sebe za 5-10 let?
P11: Za deset let se vidim v nějaký stodole kde si opravuju auto a moje žena mi vaří
večeři a já telefonuju s bráchou kdy budeme dělat další kšeft někde v Horoměřicích u
babičky na střeše a bude nám hrozně fajn..
Já: Chtěl by sis najít partnerku?
P11: Stoprocentně.
Já: A chtěl bys rodinu?
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P11: Určitě bych chtěl rodinu.
Já: Jaký vidíš největší klady a největší zápory na životě bez partnera?
P11:Největší klad je svoboda a naprosto neomezování a neovlivňování tím
člověkem..zápor je určitě samota, nemít možnost se k někomu přitulit, nemít možnost
se svěřit někomu..a nedostat absolutní stoprocentní pochopení..protože když tě někdo
nezná tak jako třeba ten partner tak tě nikdy nemůže pochopit absolutně
upřímně..takže když ti to řekne nějakej kámoš,co s tebou tráví dva dny, že ti to
sluší,tak tě to určitě nezahřeje u srdce tak jako když ti třeba řekne partner že ti to
sluší..Pak mi vztah chybí v tom,že mi to narušuje můj životní plán a bojim se toho,že
si toho partnera v životě nenajdu..
Já: A dalo by se říct že si ji aktivně hledáš nebo spíš..?
P11: Nikdy si nebudu aktivně hledat partnerku…protože si myslim že život je na
náhodě a že pokud se mi někdo chce postavit do cesty,tak se to nějakym určitym
způsobem stane….Určitě s kamarádama chodíme do podniků kde jsou svobodný
holky, ale většinou narazím na ty svobodný holky,co nechtěj vážnej vztah nebo se
bojej nebo měli vážnej vztah nebo nevědí co chtěj a to bych musel chodit do
společnosti jeptišek, abych našel takovou,kterou si přeju….
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