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Anotace 

Bakalářská práce zkoumá životní zkušenost mužů se smrtí otce a zachycuje význam, jaký dané 

skutečnosti přikládají v kontextu vlastního života. Teoretická část se zabývá vývojem otcovské 

identity a vlivem otce na vývoj syna. Věnuje se úmrtí otce, truchlení rodiny a vyrovnání se se 

smrtí. Tématizována je zátěž na osobnost jedince i na rodinu jako celek s nástinem možností 

podpory.  

Empirická část je pojata jako kvalitativní výzkumná sonda. Zabývá se analýzou pěti životních 

příběhů mužů, kterým zemřel otec před pubertou a kteří jsou již v období dospělosti. Formou 

narativního interview zachycuje subjektivní zkušenost participantů se smrtí otce. Soustředí se 

na význam, jaký této zkušenosti sami participanti dávají v kontextu vlastního života. Data jsou 

zpracována formou interpretativní fenomenologické analýzy.  

 

Hlavním smyslem práce je přispět pracovníkům pomáhajících profesí k rozšíření pohledu na 

to, co v dané chvíli a v průběhu dalšího života mohou zažívat chlapci i muži s podobnou 

zkušeností.  

 

Klíčová slova: smrt otce, chybějící otec, životní příběh  
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Abstract 

The bachelor thesis examines life experience of men with the death of their father and captures 

the importance given to it in the context of their lives. theoretical part deals with development 

of „father's identity“ and father's influence on the development of his son. It covers father's 

death, family mourning and dealing with the loss and death. One of the themes is also stress 

which is put on the personality of the individual as well as on the family as a whole with an 

outline of possibilities of support. By capturing the subjective experience of men, the thesis 

strives for a deeper understanding of the issue. 

 

The empirical part is done as a qualitative research probe. It presents the analysis of five life 

stories of men whose father died before their puberty and who are already in the adulthood. In 

the form of a narrative interview it captures the subjective experience of the participants with 

the death of their father. It focuses on the importance of the experience that is given to it by the 

participants in the context of their own lives. The data are processed in the form of an 

interpretative phenomenological analysis. 

 

The main purpose of the thesis is to assist helping professions to broaden an understanding of 

what the boys and men in such a situation can be experiencing now and in the future. 

 

Keywords: father's death, missing father, life story 
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ÚVOD 

 

Autorka práce se ve svém povolání setkává s pedagogicko-psychologickou problematikou 

předškolních dětí a na jejím pozadí se současnou rodinou. Vnímá, že otcovství je v dnešní době 

(v kontextu tzv. euroamerické civilizace) věnováno výrazně méně pozornosti nežli mateřství. 

Dá se říci, že otcovská identita není zřetelná. Je nezřídka těžko uchopitelná i pro muže, kteří 

s otcem vyrůstali. Někteří otcové chybí fyzicky, jiní schází na duševní nebo duchovní úrovni. 

Krize identity přinesla prázdnotu, ale i možnost posunu a objevování nových východisek. 

Životní příběhy se stále více individualizují. U mužů, kterým zemřel otec v dětství, je privace 

otce povětšinou zřetelná. Fyzická nepřítomnost je definitivní. Na druhé straně vzniká velký 

prostor pro utváření vlastního pojetí mužství i otcovství. Zajímala mě subjektivní zkušenost 

mužů a to, jak se jim podařilo uchopit vlastní život navzdory takto výrazné ztrátě.  

 

První kapitola se zabývá otcovstvím, jeho „historií“, vývojem otcovské identity a vztahem otce 

a syna. U mužů přináležejících k euroamerické civilizaci lze říci, že se v posledních generacích 

stále výrazněji hlásí ke slovu citová stránka jejich osobnosti. Ukazují se posuny v pojetí 

genderových rolí. Ve společnosti dochází ke změnám rodinného chování a tradiční představa 

muže se postupně vytrácí a nové pojetí má nejasné kontury. 

Druhá kapitola se věnuje úmrtí otce, truchlení rodiny a vyrovnání se se smrtí blízké osoby. 

Autorka hledá způsoby, jak podpořit rodinu v její těžké situaci tak, aby nalezla novou 

rovnováhu. Tématizována je zátěž na osobnost jedince i na rodinu jako celek. 

Třetí kapitola je exkurzem do nitra mužů očima terapeutů, kteří se danou problematikou 

dlouhodobě zabývají. Mapuje hlavní prožitky a potřeby mužů, možnosti podpory a individuální 

způsoby hledání vlastního otcovství. 

V empirické části je zachyceno pět životních příběhů mužů, kterým zemřel otec před pubertou 

a kteří jsou již v období dospělosti. Rozhovor je doplněn o následné narativní interview, jehož 

scénář vznikl na podkladě rozhovorů s odborníky. Je tak možné sledovat individuální zkušenost 

v kontextu životního celku. Data jsou zpracována formou interpretativní fenomenologické 

analýzy. Výzkumná sonda se soustředí na význam, jaký této zkušenosti sami participanti dávají 

v kontextu vlastního života.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. OTCOVSTVÍ 

 

1.1 Historie otcovství a jeho proměny ve společnosti 

V dějinách můžeme vysledovat různá pojetí otcovství. Pohled zpět nám může pomoci uchopit, 

co všechno spojujeme s otcovstvím dnes. Mateřství je oproti otcovství úzce spojeno s fyzickou 

podstatou ženy. Má stále stejně přirozený základ nezávisle na sociálním a kulturním vývoji. To 

může dávat ženám určitý pevný bod v hledání vlastní identity napříč kulturními změnami. Cesta 

muže k otcovství se odehrává více v nitru, vyžaduje duševní kroky a vývoj vědomí. Mnozí 

autoři uvádějí, že otcovská identita je křehčí nežli ženská, neboť je z velké části závislá na 

kultuře a jejích proměnách (ZOJA, 2005; PONĚŠICKÝ, 2012; CORNEAU, 2012; 

YABLONSKY, 1995). Pokud se kulturní východiska rychle mění, jako je tomu dnes, otcovství 

si obtížně hledá své místo. Obraz otce není zřetelný, a to stěžuje i identifikaci s ním. „Otcové, 

vlastně synové kultury i dějin, jednoho dne sjednali úmluvu o zodpovědnosti vůči ženám a 

dětem. Tato odpovědnost neměla instinktivní základ, bylo nutné se jí učit a v průběhu 

sebevýchovy ji stále znovu vštěpovat do individuální psýché“ (ZOJA, 2005, s. 80).  

 

V období velké francouzské revoluce je moc otce oslabena a částečně přechází na měšťanskou 

společnost. Rodina se začíná sekularizovat a zmenšovat. Instituce původního patriarchálního 

římského otce, který drží v rukou veškerou moc, se definitivně rozpadá. Ženy se hlásí o svá 

práva a zakládají první ženské spolky. Začíná se pochybovat o legitimitě autorit. Synové 

zpochybňují své otce. “Synové už nečekali, až je pozvednou otcové, chtěli se pozvednout sami... 

Z hlediska psychologického vděčíme tomuto vývoji za větší vnitřní svobodu. Připojila se k ní 

ale i instabilita: spravedlnost má totiž hranice a otcova vláda byla pevnější než rovnostářství 

synů. Odvrácenou stranou byla gilotina, která zničila nejen starý režim, ale i otcovství (ZOJA, 

2005, s. 158). 

Průmyslová revoluce vytvořila „neviditelného otce“ (ZOJA, 2005, s. 162). Původní pojetí 

rodiny, kdy muž zajišťuje obživu a žena se stará o domácnost, se začíná proměňovat. 

Nalezneme zde jak vnitřní, tak i vnější hybatele tohoto přechodu. Mužská identita je úzce spjata 

s jeho činy, s jeho povoláním. Profesní zaměření mužů prochází prudkou změnou. Otcové 
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přestávají pracovat rukama v zemědělství a řemeslech. Mnoho jich za prací cestuje daleko nebo 

pracují v továrnách, takže jejich synové nemají možnost vyrůstat po jejich boku. Předávání 

zkušenosti z mužů na muže, z otců na syny a přímé uvádění do mužské společnosti se vytrácí. 

“Toho dne, kdy rolník odložil motyku a šel do továrny, zmizel z dohledu svých dětí. Podobně se 

stalo v rodině řemeslníka, kováře nebo truhláře. Jejich manuální výrobky byly vytlačeny z trhu 

a nahrazeny levnějšími, strojově vyráběnými…V průběhu této jednotvárné činnosti zapomněli 

na svou řemeslnou zdatnost, ztráceli jakoukoli iniciativu, protože nyní se nesetkávali s ničím 

nepředvídatelným a nenesli žádnou odpovědnost” (ZOJA, 2005, s. 163). 

Od 19. století můžeme sledovat, jak mnohé funkce, které si dříve rodina zajišťovala sama, jsou 

přenášeny mimo rodinu, na instituce a stát. Otec se vzdaluje a ztrácí místo jako učitel svých 

dětí a posupně jsou omezována jeho práva. Školní docházka se rozšiřuje. Rodina se zaměřuje 

na vztahy a transmisi morálních hodnot, uzavírá se do sebe a vyžaduje větší intimitu. „Jedná 

se o dva rysy charakterizující proměnu rodiny: o její „privatizaci“, neboť se při určování 

kvality rodiny stále více zdůrazňuje spíše kvalita interpersonálních vztahů uvnitř ní, a o její 

„socializaci“, protože do ní stále více zasahuje stát“ (SINGLY, 1999, s. 9).  

Stát, aby zajistil svobody ostatních členů rodiny, otcovská práva omezuje. Nejdříve sledujeme 

zaměření se na dítě a přehodnocení jeho místa v rodině. Později se objevují snahy o vyrovnání 

otcovských a mateřských práv, zatímco v tradiční rodině šlo více o zajištění a úpravu vztahů 

mezi generacemi, o jasná pravidla pro transmisi majetku tak, aby rodina neupadla do 

ekonomické nejistoty a v návaznosti na ní stát. Podle SINGLYHO (1999) moderní rodina 

hospodaří se vztahy a vzděláním. Její hodnoty a kapitál je alokován v kulturním a morálním 

dědictví. Hodnota se přesouvá z objektu na subjekt. Je svázána s konkrétní osobou a jejím 

sociálně kulturním statusem. Stát „daleko více kontroluje vnitřní chod rodiny, neboť kapitál se 

přemístil z věcí na osoby, jelikož převážily „lidské“ zdroje“ (SINGLY, 1999, s. 49). Rodiče se 

snaží zvýšit možnosti uplatnění svých dětí tím, že dbají o jejich vzdělání a zvyšují tak jejich 

kredit. “Žádné prostředí ani vrstva neunikne vlivu instituce, jež vydává tituly, které se s rizikem 

možného rozčarování ještě musí směnit na trhu práce “ (SINGLY, 1999, s. 36).  

 

V průběhu 20. století utržila role otce mnohé bolestné rány. Vědecké teorie otřásly tradičním 

pojetím víry, modernímu člověku již neodpovídá. Na místě Boha otce vzniká vakuum, které 

zůstává prázdné. Je třeba se vyrovnat s existencionální propastí. “Nová kultura horizontálních 

hodnot se usadila nejprve ve vzdělaných vrstvách. Sekularizace společnosti nezadržitelně 

postupovala: ve filozofii Nietzschovou konstancí smrti Boha, na symbolické rovině zavražděním 
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krále a vytvořením velké metafory zmizení otce” (ZOJA, 2005, s. 167).  

ZOJA hovoří o otcích, kteří si nechali ukrást svou identitu, svoje ideály, svou hrdost. Ztratili 

kontakt se sebou i se svými dětmi. Vyprázdnění symbolu otce připravuje cestu radikálním 

ideologiím a vyústí světovými válkami (ZOJA, 2005, s. 164). Otcové odešli bojovat do války s 

ideálem hrdiny, který brání svou vlast a nasazuje život za ty, které miluje. Společnost otřesená 

hrůzami války rychle mění své ideály. Při pohledu na nesmyslnost masového zabíjení se rodí 

touha po míru. Ti, co odešli do války jako hrdinové, se vrací a mnohdy nalézají u svých synů 

odsouzení. “Poprvé v dějinách se dítě stydí za svého otce. Tím vzniká problém adolescentů, 

kteří nechtějí dospět, i problém moderní společnosti dospělých, kteří se snaží nebýt dospělými 

” (ZOJA, 2005, s. 167). Zneužití moci vnější autoritou probouzí ideály bratrství a soudržnosti, 

které vyrůstají z roviny svědomí a které je individualita ochotna následovat i za cenu smrti.  

Po válce přichází období „mlčení otců“. Ženy se během války naučily mnohé mužské práce a 

byly nuceny zastávat obě role. Otcové, kteří se vrátili, mnohdy nejsou schopni se zařadit zpět 

do společnosti. Traumata války je odcizují vlastní rodině i společnosti. NOVÁK hovoří o 

posttraumatických stavech a předestírá jejich vliv na rodinu. Říká, že „jde o poruchu ,sociálně 

nakažlivou´, že se její dopad může přenášet na manželku a děti“ (NOVÁK, 2013, s. 27). 

Upozorňuje, že „jak postižení, tak i po nich následující generace nesou stigma i jiných 

katastrofických traumat spojených s bezprávím. Navíc je možné i trauma „pachatelů“, jakož i 

jejich potomků (NOVÁK, 2013, s. 28). 

 

„Chybějící otec“ je fenoménem naší doby, nejen osudem několika jedinců. Je přítomný i v 

předchozích generacích. Otcové našich otců a jejich otcové mnohdy chyběli fyzicky, jiní se 

vnitřně nevrátili z hrůz války. Další v tlaku doby neobstáli morálně (dá se říci, že v průběhu 

dějin 20. století v tehdejším Československu selhalo několik generací otců). Je jen málo těch, 

kteří přežili vnitřně i fyzicky, tak aby měli co předat a věděli, za čím stojí. „Chceme-li pochopit 

jednání určitého člověka, je nutno znát jeho osobní i rodinnou historii. Platí to i pro děti a 

mládež. V běžných podmínkách si jen málokdo uvědomí, že i člověk narozený ve stabilizované 

demokracii může být ovlivněn dávným bezprávím, primárně zaměřeným na osobu dávno 

zesnulou“ (NOVÁK, 2013, s. 30). 

 

Ke slovu přichází rovnoprávnost žen a mužů. Objevuje se jako výrazné téma šedesátých let 

20. století. Dochází k velkému pohybu genderových rolí, mění se pozvolna i rodinná hierarchie 

a rozložení moci. „Žena jako podřízený člen patriarchální rodiny měla jen minimální vliv na 
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definování společných rodinných zájmů a minimální rozhodovací práva. Sama sebe definovala 

skrze ostatní rodinné členy, svého muže a děti. Její zájmy se pak zdánlivě shodovaly se zájmy 

celé rodiny “ (DUDOVÁ, 2008, s. 32). Ženy začínají vstupovat na místa, kde dříve dominovali 

muži. Opouštějí soukromý rodinný krb a masivně vstupují do veřejného dění. Také muži mění 

pole svého působení a začínají se zabývat činnostmi původně vymezenými ženám. Postupně se 

vyrovnávají práva žen a mužů. 

„Feministicky orientovaná kritika se zaměřila především na statičnost obrazu rodiny a 

nedostatečný ohled na individualitu“ (NOVÁK, 2013, s. 30). BADINTER uvádí, že žena byla 

donedávná tím záhadným pohlavím a o mužích v zásadě nikdo nepřemýšlel. Jejich úloha ve 

společnosti byla daná, samozřejmá, přirozená a určená tisíciletou tradicí. Tyto představy 

v posledních třech desetiletí vzali za své. “Když ženy začaly hledat novu definici sama sebe, 

donutily muže udělat to samé. XY zůstává konstantou, ale mužská identita není už tím, co 

bývala“ (BADINTER, 2005, s. 9). Polemizuje, zda příčinou vyprázdnění obsahu pojmu muž 

jsou opravdu ženy. „Ve skutečnosti není západní feminismus vinen ani tak vyvrácením 

orientačních bodů, jako tím, že ukázal, že král je nahý“ (BADINTER, 2005, s. 16). 

 

Nová doba s sebou přináší nové fenomény na poli rodiny a manželství. Dochází k výrazným 

změnám rodinného chování. Setkáváme se s poklesem počtu svateb. Zároveň se zvyšuje věk 

vstupu do manželství jak u mužů, tak u žen. Ženy rodí ve vyšším věku. Od 80. let se postupně 

zvyšuje rozvodovost. Velká část párů žije a vychovává děti v nesezdaných svazcích. Roste 

počet netradičních soužití a zvyšuje se míra tolerance a respektu k vybočení z tradičních 

způsobů chování. 

Počet rozvodů stále mírně stoupá. „Úhrnná rozvodovost se v ČR od roku 2002 pohybuje v 

rozmezí 45 až 50 %, nižší byla pouze roku 2012 (44,5 %). Prozatím nejvyšší úrovně dosáhla v 

roce 2010, a to 50,0 %“ (ČESKÉHÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2014 s. 22). Každá čtvrtá rodina 

je neúplná. Neúplné rodiny s dětmi do 15 let jsou vnímány jako nejchudší. Obvykle dosahují 

„jen dvou třetin příjmu průměrné domácnosti“ (DUDOVÁ, 2008, s. 28). Jejich počet je z malé 

části tvořen otci s jedním nebo více dětmi, u matek je to devadesát procent. Preference 

svěřování dětí po rozvodu do péče „matek v případě, kdy jsou oba rodiče výchovně zhruba 

stejně kompetentní, pokračuje“ (NOVÁK, 2013, s. 31). „V současnosti je v ČR svěřováno jen 

8% dětí po rozvodu otcům a 90% matkám, navzdory tomu, že existuje množství důkazů toho, že 

muži jsou schopni o děti pečovat stejně dobře jako ženy“ (MATOUŠEK, 2003, s. 99). 

DUDOVÁ uvádí, že polovina těchto rodin si stěžuje na finanční nesnáze v oblasti bydlení a 

zajišťování primárních potřeb. Z psychologického hlediska je velkou zátěží srovnávání 
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s okolím. Rodič je plně vytížen jak v práci, tak i doma. Snaží se naplnit jak otcovský tak i 

mateřský vzor. Cítí se frustrován, protože je často konfrontován s tím, že svým dětem nemůže 

poskytnout srovnatelné podmínky, jaké mají jejich spolužáci a okolí (DUDOVÁ, 2008, s. 29). 

 

Tradiční pojetí otcovství, kdy muž je ztělesněním autority, hlavou rodiny, ochráncem a 

živitelem, se v mnoha aspektech liší od moderního pojetí otcovství. Moderní otec by se měl 

věnovat svým dětem, navázat s nimi blízký vztah, trávit čas s rodinou, zastupovat manželku 

v různých činnostech. Podle průzkumu DUDOVÉ (2008) tradiční pojetí otcovství najdeme 

v Čechách u čtvrtiny otců, polovina otců se pohybuje mezi oběma rolemi a čtvrtina otců zastává 

moderní pojetí. Ženy by měly nejraději výhody obou rolí. Muži tak musí čelit „protichůdným a 

značně vysokým požadavkům: vydělávat dost peněz, ochránit rodinu navenek, trávit dostatek 

času s dětmi, být představitelem pevné autority a zároveň děti respektovat a umět se snížit na 

jejich úroveň, být dobrým partnerem jejich matce, umět rozhodovat a zároveň ustoupit, umět 

řešit problémy a zároveň naslouchat“ (DUDOVÁ, 2008, s. 156). Neslučitelnost společenských 

požadavků komplikuje identifikaci s mužskou a navazující otcovskou identitou. Muži jsou 

konfrontováni se svou nedostatečností. Častá je rezignace, různé formy úniků, workoholismus 

a mimomanželské vztahy. Možností je nalezení vlastního pojetí „dobrého otce“ nezávisle na 

vnějších pilířích.  

Na závěr lze shrnout, že původní pojetí rodiny, kdy muž zajišťuje obživu a žena se stará o 

domácnost, se začalo posouvat počínaje průmyslovou revolucí. Otec je stále více omezován ve 

svých právech. Patriarchální moc přechází na instituce a stát. Otec ztrácí kontakt s vlastní 

půdou, řemeslem, obchodem a částečně i sám se sebou. Dostavují se pocity vykořenění. Obtížně 

hledá novou identitu a kontakt se svými dětmi. Dochází k sekularizaci společnosti. 

Existencionální vakuum nahrává radikálním ideologiím, které vyústí oběma válkami. Po válce 

se ke slovu hlásí ženy, a bojují o rovnoprávnost. Velké pohyby v genderových rolích se odrazí 

na výrazných změnách rodinného chování. Zvyšuje se počet rozvodů. Velká část párů žije a 

vychovává děti v nesezdaných manželstvích. Roste počet netradičních soužití a zvyšuje se míra 

tolerance a respektu k vybočení z hodnot. Muži nezřídka kolísají mezi tradičním pojetím 

otcovské role a její moderní perforací a obtížně hledají vlastní pojetí mužství a otcovství. 
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1.2 Mužská a otcovská identita  

„V životě muže dochází ke třem zrozením. Zrodí se ze své matky, zrodí se ze svého 

otce a nakonec se zrodí se svého vnitřního já“ (CORNEAU, 2012, s. 185). 

 

Následující kapitola je věnována vybraným konceptům vývoje mužské a otcovské identity. Lze 

říci, že cesta k otcovství vede skrze mužství. Pokud muž projde zdárně procesem individuace, 

je připraven udělat další krok a přijmout zodpovědnost jako otec. Pro identifikaci s mužskou 

rolí je určující vztah k oběma rodičům. Matka synovi ve svém pečujícím přístupu dává pevný 

základ. Kvalita jejich vztahu má bazální důležitost pro jeho další stabilitu. Pokud mateřská péče 

chyběla, životní nejistota je v takových případech velká. Jen stěží ji dokáže jedinec v pozdějším 

životě překonávat. První krok na cestě k vlastní identitě je vystavěn na této bazální důvěře 

k pečující blízké osobě. O to těžší je toto úzké sepětí s matkou překonat a vypravit se do 

nejistých vod vnějšího světa, ve kterém se pohybuje otec. „K vybudování identity děti potřebují 

mateřskou i otcovskou péči, přítomnost muže i ženy, kteří se k nim chovají jako otec a matka. 

Musí být totiž uspokojena jejich potřeba být ve vztahu s mužským i ženským principem“ 

(CORNEAU, 2013, s. 43).  

Kanadský terapeut CORNEAU pokládá mužům, kteří chodí na jeho přednášky a skupiny, 

otázku: “Cítíte se mužem?“ a konstatuje, že ani ti nejstarší po dvaceti letech manželství 

neodpovídají kladně (CORNEAU, 2012, s. 10). Mnoho autorů tvrdí (PONĚŠICKÝ, 2012; 

CORNEAU, 2012; ZOJA, 2005), že mužská identita je výrazně křehčí oproti ženské. Důvod 

spatřují v tom, že žena se přirozeně identifikuje s matkou. Matka je přítomná a reálná postava. 

Její činnosti a pole působení děti obvykle dobře znají a mohu je s ní sdílet. Přechod od dívky 

k ženě je spojen především s mateřstvím. Děje se mnohem přirozeněji nežli u muže. Má úzké 

spojení s biologickým základem ženy a je to pole, které ženě muž nemůže vzít a nemůže jí 

v tomto ohledu zastoupit ani nahradit. „Chlapci jsou traumatizováni, resp. ztrácí, více, celou 

oblast původní ženskosti a s ní spjaté emocionality, neboť jejich pohlavní přiřazení k mužství 

znamená být ne-jako-matka, jejich řeč je méně citová, snaží se ulehčit si své postavení 

pohrdavým postojem a separací od dívek, utvrzují se ve svém chlapeckém chování“ 

(PONĚŠICKÝ, 2012, s. 19). 

Proces identifikace popisuje CORNEAU jako “psychologický proces, jehož prostřednictvím 

subjekt asimiluje určitý aspekt, rys, atribut druhého, a zcela nebo částečně se podle toho modelu 

mění“ (CORNEAU, 2012, s. 21). PONĚŠICKÝ upozorňuje, že identifikace „je zároveň i 

reakce na separaci, což se vlastně děje počínaje narozením neustále (PONĚŠICKÝ, 2012, s. 
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62–63). Dítě se po narození nejdříve identifikuje s pečující osobou, ke které si vytváří pevnou 

vazbu. Pokud je vývoj přirozený, jo to nejčastěji matka. Žije s ní ve vzájemném úzkém vztahu 

a v momentech, kdy zažívá nepříjemné pocity, snaží se svým chování znovu nastolit původní 

jednotu. Učí se nápodobou a zároveň je rodiči podporováno v určitém očekávaném chování. 

Většina autorů předpokládá, že dítě je od rodičů zároveň chváleno a podporováno v určitém 

chování jako chlapec nebo dívka, a tím je podpořena identifikace s mužstvím nebo ženstvím 

(PONĚŠICKÝ, 2012; CORNEAU, 2013). Chlapec si pozvolna uvědomuje svou odlišnost od 

matky. Aby začal utvářet svou identitu, musí na cestě individuace činit kroky, kdy se začne od 

matky oddělovat a bude se postupně definovat jako chlapec. Tento proces probíhá postupně až 

do dospělosti. Na každém stádiu je vydobyt kus autonomie až k úplnému osamostatnění. 

 

Dítě přirozeně lépe vytváří vlastní identitu, pokud má možnost sledovat a zažívat větší množství 

interakcí. „Vědomí vlastního „já“ se dříve a lépe utváří tehdy, jestliže je dítě účastno ve vztahu 

trojstranném (já-ty-on) než jen ve vztahu pouze dvojstranném (já-ty). Je-li jenom s matkou (já-

ty), jde vlastně o jeden vztah se dvěma póly. Je-li tu však i otec, zažívá dítě jeden takový 

dvoupólový vztah k matce, druhý k otci a navíc je svědkem třetího vztahu mezi matkou a otcem. 

Z tohoto trojúhelníku mu teprve vyplyne vědomí vlastní svébytné osoby“ (MATĚJČEK, 

DYTRYCH, 1994, s. 51). Proces triangulace je postupný, začíná podle BAKALÁŘE již 

v raném dětství: „Triangulace označuje proces, který probíhá v rodině mezi dítětem, matkou a 

otcem. Jeho podstatou je umožnění dítěti – vázanému dosud dyadicky pouze na matku – navázat 

další citový vztah, a to k otci, a tak učinit první krok k tomu, aby později po dosažení dospělosti 

mohlo vést samostatný citový život“ (BAKALÁŘ, 2002, s. 131). 

Otec z matky nemá strach a nepodléhá její výchově. Má svou vlastní autonomii. Zbavuje tak 

mateřskou postavu její nerealistické moci a ukazuje dítěti cestu k tomu, jak zdravě vyvinout 

samostatné a nezávislé já. Při pohledu na vztah matky a otce se dítě učí interakcím dvou 

rovnocenných partnerů. 

 

Dítě vnímá rodiče již v prenatálním období. Vnímá jejich hlas, přítomnost a rozdílnost. Dítě 

je v těhotenství plně spojeno s matkou a matka s dítětem. Utvářejí jeden celek. Vrůstají jeden 

do druhého a jejich soužití je symbiotické. Narozením dítě opouští „symbiotický ráj“ 

(PONĚŠICKÝ, 2012, s. 18). Přichází o původní splynutí a činí první krok ze všeobjímající 

jednoty k samostatné individualitě. V otevřeném prostoru hledá oporu a vzor, podle kterého 

bude svou rodící se osobnost utvářet a stavět.  
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Do tří let je dítě úzce napojeno na rodiče. ŘÍČAN uvádí, že někdy kolem druhých narozenin si 

dítě utváří svou rodinnou identitu. Vnímá své blízké lidi a má utvořenou určitou hranici mezi 

svou rodinou, blízkými osobami a vnějším světem. Rozlišování mezi mužským a ženským 

začne být aktuální kolem druhého roku (ŘÍČAN, 2004, s. 106).  

V předškolním věku dítě napodobuje své rodiče a snaží se vypadat jako oni. Děje se tak 

„bezděčně i úmyslně: jejich gesta, způsob řeči, jejich práci i hádky. Identifikace se projevuje 

také zvláštní něhou, touhou po tělesném sblížení, úplném tělesném spojení“ (ŘÍČAN, 2004, s. 

137). Usiluje o lásku rodičů a bojí se, že by ji mohlo ztratit: „Jestliže však rodiče ,pojme do 

sebe´, je tato hrozba zažehnána. Kromě toho má nyní rodiče v jistém smyslu stále s sebou, a 

může proto být mnohem samostatnější“ (ŘÍČAN, 2004, s. 136). Pokud se dítě dokáže vnitřně 

spojit s autoritou rodiče a identifikovat se s ním, dává tak základ pro zvnitřnění vnějšího řádu. 

Integrací rodiče získává možnost vlastní autonomie a jistoty. Z tohoto procesu se začíná rodit 

svědomí. Na konci předškolního období je pohlavní identita již pevně ukotvená. 

Ve školním věku dítě především začíná rozvíjet síly myšlení. Nepochybuje o svých rodičích 

ani o autoritě učitele. I když si zkouší různé postoje, je v mnoha ohledech důvěřivé a otevřené. 

“Doslova vzhlíží k autoritě“ (ŘÍČAN, 2004, s. 149). Postupně však začíná střízlivět. V tomto 

období se setkáváme spíše s vyhraňováním se chlapců a dívek do oddělených skupin.  

Adolescence je obdobím, kdy začíná aktivní hledání vlastní identity. Setkáváme se s potřebou 

uchopení sebe sama na jedné straně a na druhé hledání vlastního místa ve společnosti. Jedinec 

hledá své individuální poslání ve vztahu k vlastním danostem, osobnosti a v hledání souladu s 

vlastními ideály. Zároveň s mírou osamostatnění roste i odpovědnost za sebe. MACEK 

rozlišuje v tomto období osobní a sociální aspekty identity. Vědomí vlastní jedinečnosti, 

neopakovatelnosti a ohraničenosti vůči druhým spojuje se zážitkem “já jsem já“ a odpovědí na 

otázku „kdo jsem“. V kontextu sociální identity je třeba si odpovědět na otázku „kam patřím“, 

„čeho jsem součástí“, „odkud pocházím“ a „kam směřuji“ (MACEK, 1999, s. 78). 

Dle pohledu terapeutů (MACEK, 1999; CORNEAU, 2013; PONĚŠICKÝ, 2012) se může fáze 

dospívání protáhnout až do pozdějšího věku. „Když se k oddělení rodičů a dětí nepřipraví 

podmínky v pubertě, dochází k němu často až o dvacet nebo třicet let později při krizi středního 

věku“ (CORNEAU, 2013, s. 114). Mladému muži na prahu dospělosti nezbývá než objevit 

vlastní možnosti a začít je kultivovat vlastní silou. „Mladí lidé stojí před úkolem objevit a 

ovládat svůj vnitřní duševní prostor – jinak řečeno: učinit krok od výchovy k sebevýchově“ 

(BONĚK, 2006, s. 13). 
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V dospělosti muž prohlubuje schopnost uchopit vnější svět jak fyzicky, tak duchovně. Muž 

musí o svůj prostor neustále bojovat, vnitřně i vnějšně. Jeho identita není tak pevně zakotvena 

v přirozenosti jako u ženy. Často dochází ke „kolísání mezi tradiční a novou rolí“ 

(PONĚŠICKÝ, 2012, s. 89). Tradiční představa otcovství již plně neodpovídá a nové pojetí se 

teprve rodí. To ztěžuje možnosti orientace. 

U mužů se setkáváme s častějším výskytem femininních znaků: “mužskost a ženskost není něco, 

co by psychologii každého pohlaví vystihovalo beze zbytku…, u obou pohlaví je zastoupen jak 

animus (mužský princip) tak anima (ženský princip)“ (POLI, 2010, s. 11). JUNG otvírá tento 

pohled na lidskou duši, když hovoří o ženské duševní stránce u muže (anima) a mužské duševní 

stránce u ženy (animus). O podobě animy říká: „Každý muž v sobě odjakživa nosí obraz ženy, 

nikoliv obraz této určité ženy, nýbrž nějaké ženy. Tento obraz je v zásadě nevědomá zděděná 

látka, pocházející z pradávných dob a vštípená živému systému, ,typus´ (,archetypus´) všech 

zkušeností řady předků s ženskou bytostí, koncentrát všech pojmů ženy, zděděný psychický 

adaptační systém…“ (JUNG, 1994, s. 309).  

Rodinný terapeut WEIS na tomto poli pokládá otázku: „Jak uchopí člověk jako muž svou 

ženskou stránku bez toho, aniž by ztratil mužství? Jak rozvine člověk jako žena svou mužskou 

stránku bez toho, aniž by ztratil ženské schopnosti? “ (WEIS, 1992, s. 228 [vlastní překlad 

autorky této práce]). Pokus o řešení této otázky je naší nejlepší volbou, a nezbývá nám než 

hledat individuální odpověď.  

 

Na závěr lze konstatovat, že pro identifikaci s mužskou rolí je určující vztah k oběma rodičům. 

Matka synovi ve svém pečujícím přístupu dává pevný základ. O to těžší je úzké sepětí s matkou 

překonat a vypravit se do nejistých vod vnějšího světa, ve kterém se pohybuje otec. Mužská 

identita je výrazně křehčí oproti ženské. Chlapec si pozvolna uvědomuje svou odlišnost od 

matky. Aby začal utvářet svou identitu, musí na cestě individuace činit kroky, kdy se začne 

oddělovat od matky a bude se postupně definovat jako chlapec. Tento proces probíhá postupně 

až do dospělosti. Na každém stádiu je vydobyt kus autonomie až k úplnému osamostatnění. 

Může se stát, že muž nenajde cestu ze sepětí s matkou a identifikuje se s její rolí. Nebo naopak, 

všechno citové a měkké v sobě na cestě k mužské identitě popře a ztratí tak kontakt se svým 

emocionálním světem. To jsou dva extrémy, z nichž ani jeden nevede k pevnému opěrnému 

bodu. Zdravá individualita potřebuje uchopit mužský i ženský pól své osobnosti, aby vyrostla 

v plnohodnotnou lidskou bytost, která dokáže přijmout rodičovskou zodpovědnost. 
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1.3  Otec a syn 

Přítomnost otce má vliv na utváření dítěte již od počátku. Ačkoliv se dříve tradovalo, že vztah 

otce a syna nabývá na důležitosti až v pozdějších obdobích vývoje, lze již nalézt řadu výzkumů, 

které to vyvrací. Aktivní přítomnost otce prokazatelně působí na jistotu a důvěru dítěte. 

BILLER zkoumal chlapce, kterým chyběl otec v prvních dvou letech života, a zjistil, že tito 

jsou více handicapovaní než chlapci, kteří přišli o otce v pozdějším věku. Byli zasaženi ve více 

oblastech. Trpěli pocity méněcennosti, byli méně snaživí a důvěřiví (BILLER, 1993, s. 199-

201).  

Otec též bývá první osobou, která zasahuje do úzkého vztahu mezi matkou a synem. Otec 

„ztělesňuje zprvu ne-matku a dává tvar tomu, co není „ona“. Stává se třetím elementem v tomto 

příběhu lásky a vnáší do něj faktor separace matky a dítěte“ (CORNEAU, 2012, s. 24). Otec 

není s dítětem tak silně citově svázán jako matka. Buduje si k dítěti vztah z vnějšku, což mu 

dává větší možnost odstupu a nadhledu. Otcovské hry jsou odvážnější a riskantnější. Otce 

pomáhá synovi uchopit a kultivovat vlastní sílu, agresivitu a sexualitu. Pravděpodobně 

nepřečte každé synovo duševní hnutí jako matka, ale to mu na druhou stranu dává větší 

nezávislost a objektivitu. „I v dialogu s dítětem se tolik neohlíží na jeho pocity, a ohled na to, 

jak se dítě cítí a co prožívá, mu nebrání zvažovat, zda dítě říká pravdu nebo lže, a nezaujatě 

popsat příčiny jeho nesnází “ (POLI, 2010, s. 27).  

Otce zpravidla nežije sevřen v obavě, že dítě zraní. Nepředpřipravuje situace v okolí dítěte tak, 

jak často činí matka. Je schopen před ně klást náročnější úkoly, více vyžaduje a nechá dítě, aby 

se s daným problémem vypořádalo samo. Syn musí přirozeně zapojit všechny stránky své 

osobnosti, aby překážku překonal. Sílí jeho schopnost vypořádat se s neznámým úkolem, 

reagovat na nové situace a v zásadě se připravuje na životní a pracovní tempo. „Otec bude dítěti 

pomáhat, aby se vnitřně strukturovalo. Přesněji řečeno, jeho přítomnost umožní dítěti, a to 

zvláště mužského pohlaví, získat přístup k agresivitě (sebeprosazení a schopnosti se bránit), 

přístup k sexualitě ve smyslu zkoumání a také k logu jakožto schopnosti abstrakce a 

objektivizace (CORNEAU, 2012, s. 24-25).  

Díky větší objektivitě mužského přístupu se otcům přiřazuje větší vliv na rozvoj já dítěte. Otec 

vede dítě k vidění světa nejen skrze své vlastní pocity, ale naopak i skrze oči někoho, kdo stojí 

vně. Má tak vliv na utváření smyslu pro pravdu a spravedlnost, která je nezávislá na názoru 

konkrétního jedince. Rozvíjí u dítěte morální postoje. Pokud syn zvnitřní postavu otce, vyrovná 

se s vnější autoritou, započne u něj proces, kdy se začne opírat o vlastní přesvědčení a rozvine 
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vlastní morální cit. Naplněnost synova života, tak závisí na tom, do jaké míry vnímá své 

svědomí a jak se mu daří podle něj vstupovat a utvářet vnější svět. „Mravní cítění vede člověka 

k tomu, že za žádoucí považuje to, co je pravdivé, za přitažlivé to, co je spravedlivé, a za krásné 

to, co vyjadřuje jeho osobní přilnutí k určitým hodnotám“ (POLI, 2010, s. 72).  

Domnívám se, že fyzická přítomnost otce pomáhá synům uchopit vlastní tělesnost a intimitu. 

Muži, kteří zažili otce krátce nebo vůbec, mohou mít náročnější cestu k tomu, cítit se doma ve 

svém těle a přijmou všechny jeho impulsy. Pokud chce matka vychovat „hodného a poslušného 

chlapce“, může se stát, že určitou část jeho osobnosti potlačí a s tím i zdroj jeho síly a kreativity. 

Chlapci to vnímají a vymezují se. Je náročné najít míru a nevymezit se příliš nebo naopak málo. 

To se později odráží ve vztahu k druhým lidem. Je tu strach ze ztráty sebe sama v intimních 

vztazích. Splývají s okolím nebo si postaví příliš pevné hradby mezi sebou a světem. Zakryjí 

tak vlastní zranitelnost a křehkost.  

V situaci ztráty otce se v oblasti citu se setkáme s bolestí ze ztráty, která je „odtruchlena“ nebo 

potlačena. Chybí základní dlouhodobých vztah, který je svou povahou nenahraditelný. To 

sebou může přinést pocity nejistoty, prázdna, samoty, touhy, opuštěnosti. Záleží na odvaze, zda 

je muž schopen takové pocity vydržet, anebo je zatlačí a ztratí kontakt sám se sebou. Necitlivost 

k vlastním potřebám se projeví v necitlivosti k potřebám manželky, rodiny a okolí. Přijetí 

bolestné ztráty a nejistoty prohlubuje osobnost.  

I když otec není přítomen, syn v sobě nese jeho odkaz. Příliš idealizovaná nebo nevědomá 

představa otce může být svazující a je těžké s ní konfrontovat vlastní nedostatečnost. Pokud si 

je muž vědomi pocitů, přání, očekávání a ideálů, snadněji vstoupí do rozhovoru s otcem, kterého 

nese v sobě. Může s ním znovu najít kontakt a skrze něj uzdravit vlastní vztah k sobě, světu 

nebo najít transcendentálního otce. 
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2. SMRT OTCE 

 

2.1 Mužská nadúmrtnost 

Muži se obecně dožívají kratšího věku nežli ženy. Mužská nadúmrtnost je ve vyspělých státech 

dlouhodobým jevem. V České republice se rodí více žen než mužů. Ženy se dožívají vyššího 

věku. Příčiny jsou nejen v rozdílném biologickém základu, ale i ve způsobu života. Muži mají 

rizikovější povolání. Jedí méně zdravě než ženy, trpí nadváhou, více kouří, pijí více alkoholu, 

vyhledávají silnější podněty. Více času tráví u počítače a internetu. Méně pečují o sebe a své 

tělo. K lékaři jdou obvykle až v akutním stádiu nemoci. Dle aktuální statistiky ČESKÉHO 

STATISTICKÉHO ÚŘADU (2015) se ženy dožívají v průměru o 6 let vyššího věku nežli muži. 

Statistiky mezi lety 2005-2015 uvádějí, že časté příčiny úmrtnosti mužů jsou v tomto pořadí: 

nemoci oběhové soustavy, novotvary, vnější příčiny (např.: úraz, dopravní nehoda, otrava, 

sebevražda, vražda), nemoci dýchací soustavy, nemoci trávicího traktu a další. Příčiny úmrtí se 

výrazně liší v závislosti na věku. Muži mezi 20-45 rokem nejvíce umírají především na vnější 

příčiny. Mezi 45-64 rokem života často umírají na novotvary, dále dominují nemoci oběhové 

soustavy. V této skupině mají také velké zastoupení ischemické srdeční choroby. Z hlediska 

zvoleného tématu nás zajímají časté příčiny ve věku mezi 20-50 rokem. Velkou část těchto 

úmrtí mají na svědomí sebevraždy, úrazy a autonehody a nadužívání návykových látek.  

 

2.2 Ztráta otce úmrtím 

Je velký rozdíl v tom, zda se rodinný okruh měl možnost na odchod blízké osoby připravit, zda 

byl čas se rozloučit, urovnat své vztahy a nemocný tak měl možnost odejít smířen. Mnohem 

častější je v mladém věku náhlá smrt většinou zapříčiněna úrazem nebo nehodou. Ještě před sto 

lety byl poměr rozvedených a vdovských rodin vyrovnaný. Dnes většinou děti přicházejí o 

rodiče rozvodem. MATĚJČEK uvádí, že „ztrát rozvodem je dvacetkrát více“ MATĚJČEK a 

DYTRICH, 1994, s. 103). Na rozdíl od rozvodu, kdy středem zájmu bývá získání si dítěte na 

jednu ze dvou nebo více stran, úmrtí zpravidla rodinu tmelí dohromady. Členové širší rodiny 

se zaměřují na pomoc pozůstalému dítěti a podporu matky. 

 

MATĚJČEK a DYTRYCH (2002) spatřují markantní odlišnost oproti rozvodové situaci 

například v tom, že u pozůstalých převažuje strach, bolest, úzkostné napětí a jiné negativně 

hodnocené prožitky, pramenící z pozitivního emočního vztahu k postiženému členu rodiny. 
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Situace je na rozdíl od rozvodu v zásadě sbližující a utužuje soudržnost rodiny a blízké citové 

vztahy. Umírající většinou rodinu nově propojí a pozůstalé tváří tvář smrti vidí to podstatné a 

smysluplné. Kromě této odlišnosti je třeba zdůraznit fakt, že mrtvý člověk ze života rodiny a 

blízkých fyzicky odchází definitivně, zatímco v případě rozvodu je zde stále fyzicky přítomen. 

Můžeme se setkat s přítomností rodiče v transcendentní rovině. „Zemřelý otec, zemřelá matka 

nejsou nadále přítomni fyzicky, leč bývají velmi zřetelně přítomni „duchovně “ (MATĚJČEK 

a DYTRYCH, 2002, str. 90).  

 

Smrtí to lidské „pozemské a dočasné“ obvykle ustoupí do pozadí a pozůstalý si opatruje dobré 

okamžiky. Rodina je vzájemně sdílí. Dítě si uchovává pozitivní obraz rodiče, který dále 

dokresluje svou fantazií a vkládá do něj své touhy a přání. Sní si o svém rodiči, můžeme zde 

najít živý cit. Takový obraz může dítěti dávat sílu do života a stát se místem, kam se obrací 

v rozhodujících okamžicích. Na druhou stranu je tu nebezpečí, že bude příbuznými rodič 

vykreslen a uctíván ve své nerealistické podobě a stane se představitelem všech dobrých nebo 

špatných vlastností. Pokud se stane „výchovným příkladem“, může to znamenat velkou zátěž 

pro dítě. S otcovskou ikonou se dítě bude muset vyrovnávat. Jednobarevná představa otce může 

představovat pro dítě velkou zátěž - pro chybujícího syna je nedosažitelná. Matka a rodinní 

příslušníci mají na tomto poli velkou zodpovědnost. Pro budoucnost dítěte, a chlapce 

především, je důležité, jak o zemřelém hovoří. S neuctivým, nebo naopak přehnaně 

idealizovaným obrazem otce se v budoucnosti bude dítě jen těžko vyrovnávat a poměřovat. 

Pokud si však dítě samo ve své fantazii vybájí jeho postavu, měli by dospělí být ohleduplní a 

počkat, až dozraje k realističtějšímu náhledu na základě přirozeného vývoje.  

 

2.3 Truchlení v rodině  

Jednotlivé děti truchlí různě dlouho. Silná reakce může rychle odeznít, zatímco drobné 

problémy mohou přetrvat i řadu let. Může se objevit „uzavřenost do sebe, skleslost, apatie, 

nechutenství, vývojová regrese, fobie různého druhu, neurotické obtíže, lpění na někom 

z dospělých ale také předvádivé nebo provokativní chování, zdánlivě nesrovnatelné 

s prožívaným smutkem (následkem toho nesrozumitelné sociálnímu okolí a provokující 

k nevhodným výchovným zásahům)“ (MATĚJČEK a DYTRYCH, 1994, str. 104). 
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MATĚJČEK a DYTRYCH (2002, s 93.) rozlišují 4 fáze truchlení u dětí:  

1. Šok neboli ohromení, kdy si dítě uvědomí, že milovaná osoba se neobjevuje. 

2. Protest, který nastupuje jako obranná reakce a který by měl věci vrátit do dřívějších kolejí. 

3. Beznaděj či zoufalství, když protest nefunguje a ztráta se jeví jako definitivní. 

4. Proces vyrovnání, uklidňování, smíření a hledání nových východisek. 

 

Truchlení má mnoho podob a je značně individuální. V rodině často komplikuje situaci to, že 

její členové mají odlišné potřeby v závislosti na věku, osobnosti a povaze vztahu, který 

k zemřelému chovají. Malé děti, které jsou úzce spojeny se svým okolím, často reagují celou 

svou bytostí. Veškeré změny vztahují k sobě a cítí se být jejich součástí. Není neobvyklé, že 

dítě za danou situaci přejímá zodpovědnost a že se u něho setkáváme s pocitem viny nebo 

s magickými představami. Reakci na ztrátu blízké osoby nalezneme již u kojenců. „U batolat 

a dětí předškolního věku se setkáváme i s přetrvávajícími pocity viny, někdy ve velmi intenzivní 

podobě, a ovšem i s obranou vůči těmto pocitům“ (MATĚJČEK a DYTRYCH, 1994, s. 107).  

S přibývajícím věkem nabývají reakce na úmrtí na intenzitě a mění své podoby v závislosti na 

vnímání konečnosti a časovosti. „U starších dětí převládají spíše depresivní nálady, zatímco u 

mladších dětí se setkáváme častěji s regresí (MATĚJČEK a DYTRYCH, 2002, s. 93). Dítě by 

se o smrti rodičů mělo dozvědět včas a výpověď by měla být pravdivá, a i když k ní 

v pozdějším věku můžeme přidat další souvislosti, neměli bychom již nic měnit. Psychologická 

a psychiatrická praxe hovoří zcela jednoznačně: „Dítě by mělo být o všech neblahých 

událostech v rodině informováno včas. Nic nezapírat a zbytečně neodkládat! Platí to o úmrtí 

někoho z rodičů stejně jako o jiných „ztrátách“ a tragických událostech“ (MATĚJČEK a 

DYTRYCH, 2002, str. 94). Je mnoho případů, kdy úmrtí rodiče bylo zamlčeno. Děti vycítí 

nepravdu, a mohou ke světu dospělých ztratit důvěru. Vnímají napětí z prozrazení tajemství, a 

pokud se je dozví od někoho jiného, cítí se podvedené. U dětí, kterým byla tragická událost 

zamlčena, jsou časté neurotické projevy. „Tendence odkládat sdělení skutečnosti dítěti je 

zvláště silná jednak tehdy, jestliže k němu došlo sebevraždou nebo za jiných sociálně těžko 

přijatelných okolností (např. vraždou, které se třeba navíc dopustil jiný člen rodiny) a sami 

dospělí se nedovedou s takovou událostí vyrovnat“ (MATĚJČEK a DYTRYCH, 1994, s. 108). 

Dětem přehnaný ohled na jejich křehkost neprospívá. DYTRYCH se pozastavuje nad tím, že 

se stále setkává s tím, že rodiče a děti vnímají krizové situace různě. „Rodiče v mnoha 

případech podceňují nebo naopak přeceňují, jak dítě krizi chápe, jak ji prožívá, jaké může mít 

krizová situace pro dítě další důsledky“ (MATĚJČEK a DYTRYCH, 1994, s. 126). Zatajení 

nebo odložení pravdy bere dítěti možnost prožít smutek společně s rodinou. „Dobře prožitý 
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smutek je pozitivním činitelem ve výstavbě lidské osobnosti“ (MATĚJČEK a DYTRYCH, 1994, 

s. 111). Dítě potřebuje dostatek času na prožití smutku v ochranném prostředí rodiny. Společný 

prožitek mu pomáhá a nese ho těžkým obdobím. Je třeba „dopřáti dítěti dost času, aby mohlo 

svůj smutek dobře prožít… Na otázky dítěte bychom měli odpovídat šetrně, avšak pravdivě“ 

(MATĚJČEK a DYTRYCH, 1994, s. 94).  

 

Pro matku má odchod životního partnera zcela jiný význam než pro dítě. Ztráta vztahové i 

životní jistoty, konfrontace s vlastní konečností a výrazný zásah do životního pole rodiny je 

velkou zátěží, které je matka vystavena. Ke slovu mohou přicházet obranné mechanismy a 

nezřídka se setkáme s vytěsněnou bolestí ze ztráty. KAST popisuje truchlení jako proces, 

“kterým se odpoutáváme od člověka, jehož jsem ztratili, a který nás opět přivádí k tomu, 

abychom žili svůj vlastní život. Během odpoutávání bychom neměli přijít o to, co ve vztahu 

k zemřelému žilo a co by se mělo přenést dál do života“ (KAST, 2010, s. 77). Pokud matka 

dokáže projít procesem truchlení, dokáže se stát i oporou pro dítě, které ztratilo otce. Nezřídka 

se stává, že jednotliví členové rodiny jsou izolováni a ocitají se sami se svou bolestí. Sociální 

pracovník, který poskytne adekvátní podporu matce a uvědomuje si i rozdílné potřeby dítěte 

v závislosti na jeho věku, může být v procesu zvládání zátěžové situace významnou oporou. 

Schopnost otevřeně hovořit o tématu smrti a uchopit její duchovní rozměr je pro pozůstalé 

neocenitelnou oporou. 

 

2.4 Rodina po smrti otce a možnosti její podpory ze strany 

sociálního pracovníka 

Zajištění rodiny je další náhlá zátěž, se kterou se musí rodina vyrovnat. Vdovské rodiny mají 

oproti rozvedeným rodinám tu ekonomickou výhodu, že si nedělí majetek ani nejbližší okolí. 

Mají tak možnost využít širšího sociálního zázemí. Ale v případě, že rodina žila v nájmu, 

nevlastnila byt a nedisponovala žádným větším majetkem, je matka odkázána na sociální dávky. 

Může to sebou nést i nutnost se přestěhovat. Ženy často volí ústup k rodičům, a stávají se závislé 

na jejich pomoci. Nebo to od nich vyžaduje větší pracovní nasazení a zastání obou rodičovských 

rolí najednou. Často se setkáváme s frustrací a vyčerpáním. Matky se závislými dětmi jsou na 

pracovním trhu znevýhodněny a mají horší pracovní příležitosti.  

Situace, kdy je matka sama na výchovu syna, není jednoduchá. Podléhá zvýšené pozornosti 

ze strany sociálního okolí. Děti jsou ve škole konfrontováni s odlišnou rodinnou a ekonomickou 

situací svých spolužáků. MAŤEJČEK uvádí, že matka je obvykle schopná zajistit dostatek 
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podnětů, lásky a péče. Vše tu je, jen v jiném rozložení. Je jediná, kdo přináší dětem impulsy, a 

to může vést k jednotvárnosti a menší pestrosti. Ve výchově může být konzistentní, třeba i 

důsledná, ale specifika její povahy nikdo nedoplňuje. Vztah matky a dítěte se přirozeně 

prohloubí. Může se zúžit i v reakci na náhlou nejistotu a stát se svazujícím. Pokud nedojde 

později k uvolnění, hrozí nebezpečí izolace a potřeba osamostatnění dítěte v adolescenci, může 

přinést vážné komplikace (MÁROVÁ, RADVANOVÁ, MATĚJČEK, 1975, s. 35-37).  

Mnohé pedagogické problémy se stávají daleko složitější a obtížnější, musí-li je řešit jeden 

vychovatel. „Nepoměřuje-li rodič svůj přístup k výchově s přístupem svého partnera, s jeho 

odlišnými důrazy, hrozí větší nebezpečí, že se dopustí chyb “ (POLI, 2010, s. 102). Děti, které 

mají oba rodiče, zažívají větší množství vztahových interakcí. Společná výchova vede 

k vyrovnávání pedagogických extrémů a objektivnějšímu přístupu. Většina autorů se shoduje 

v tom, že matka musí do svého přístupu začlenit a rozvinout u sebe i „otcovské“ rysy výchovy 

(POLI, 2010; MATĚJČEK a DYTRICH, 2002; YABLONSKY, 1995; CORNEAU, 2012 a 

další). Přebírá i roli otce, a je potřeba, aby rozvinula větší repertoár činností. Měla by se pokusit 

rozšířit způsob výchovy, který byl pro ni do té doby přirozený. Ideální by bylo, kdyby matka 

dokázala být pro dítě přítomná, ale zároveň si postupně od něho dokázala budovat i odstup a 

nezávislost, tak jak to obvykle činí otec. Pokud se synem zůstane v příliš úzkém spojení, 

vystavuje se nebezpečí, že většinou ne později než v pubertě se syn za dramatických okolností 

pokusí o samostatnost. „Matkám hrozí, že si z dítěte udělají střed světa, že budou žít jen skrze 

ně “ (POLI, 2010, s. 130). Matka se silně nevědomě identifikuje s dítětem a stává se závislá na 

jeho úspěchu nebo neúspěchu. Dítě pochopí, že má nad světem matky velkou moc, a může ji 

začít zneužívat. Matka se snaží naplnit nerealistické potřeby dítěte, je vyčerpaná, stává se 

otrokem. Nová situace klade přirozeně velký nárok na osobnostní rysy matky. Mnohé dnes 

dokážou ztělesnit požadavek mužského modelu velmi dobře.  

MATĚJČEK upozorňuje, že pokud matka otce nadhodnotí nebo podhodnotí, dítě ji nejpozději 

v období puberty usvědčí z nepravdy. „Přirozená dětská opozice ke všemu, co je vnucováno, 

vede vždycky k popírání hodnot, a tudíž i autorit v době, kdy je autority nejvíce potřeba. 

Autorita je totiž nedílná. Dítě si neváží toho, jehož autorita je snižována, ani toho, jenž je příliš 

vynášen.“ (MÁROVÁ, RADVANOVÁ, MATĚJČEK, 1975, s. 28-29). Pokud dítě zachová 

k chybějícímu rodiči úctyhodný, ale realistický vztah, “nehrozí mu nebezpečí, že usvědčí 

jednoho dne svého vychovatele ze lži, zaujatosti a klamu “ (MÁROVÁ, RADVANOVÁ, 

MATĚJČEK, 1975, s. 28). Stálým připomínáním odlišnosti rodiny a zdůrazňováním lítosti 

dojdeme k tomu, že se dítě cítí „vyřazeno ze společnosti ostatních nebo nadřazeno nad ostatní 

a domnívá se, že právě pro své odlišné dětství má právo od ostatních vyžadovat ohledy a 
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ústupky.“ Je také zbytečné si stále připomínat, že tu není někdo, kdo by s výchovou pomohl. 

Spousta matek je v podobné situaci, i když partner je fyzicky přítomný. Širší rodina a přátelé 

mohou výrazně pomoci v doplnění mužských postav a vytvoření zázemí pro rodinu žijící 

v zátěži. Matka by také měla získat podporu v rozvoji nezávislého osobního života, tak aby 

se péče o rodinu pro ni nestala jediným cílem a neukončila tak rozvoj své osobnosti. V množství 

rolí, které zastává, by neměla být opomenuta její ženská stránka. Kvalitní osobní život matky 

pomáhá synovi najít vlastní nezávislost.  

 

Vdovy s malými dětmi často uzavírají druhá manželství. MATĚJČEK varuje, že nový partner 

ovdovělého rodiče “nemá sice proti sobě žijícího protivníka, v mnohém však protivníka 

nebezpečnějšího. Totiž idealizovaného a mnohdy vybaveného v očích dítěte neotřesitelnými 

ctnostmi, od obětavé lásky po heroickou statečnost“ (MATĚJČEK, 2002, s. 91). Doporučuje 

vychovatelům i novým partnerům „nesnažit se ztracenou rodičovskou osobu hned dítěti 

nahradit, nebo ji dokonce převyšovat“. Upozorňuje, že zdrženlivost je nejlepší taktikou, jak se 

dítěti citově přiblížit (MATĚJČEK, 1994, s. 112). Postavení dalších partnerů je tématem, které 

by si zasloužilo samostatné pojednání. MAŤAJČEK na otázku vdát se, nebo zůstat sama, 

odpovídá moudře. Pokud to matce a rodině přinese větší jistotu, pak je to jistě dobrá cesta, ale 

pokud by to vedlo k destabilizaci rodiny nebo narušení jejích vztahů, tak to ohrožuje všechny 

zúčastněné (MÁROVÁ, RADVANOVÁ, MATĚJČEK, 1975, s. 46). Je třeba si také uvědomit, 

že práva dalšího partnera jsou omezená: „dočasný partner, o jehož děti se nejedná, nemá takové 

postavení. Navíc nejen děti, ale zhusta ani byt, zařízení domácnosti a eventuální další příbuzní 

nejsou jeho, je tam většinou jen mužem s velmi redukovanými rozhodovacími právy“ 

(BAKALÁŘ, 2002, s. 149).  

 

V rámci sociální práce s jedincem i s rodinou má sociální pracovník široké pole působnosti. 

V krátkodobém horizontu se jedná především o podporu při vyrovnání se se ztrátou 

nejbližších a pomoc v extrémně zátěžové a stresové situaci, o podporu v aktivizaci širší rodiny 

a sociálního okolí, o podporu ve vyhledání odborných služeb jako je poradenství pro pozůstalé, 

psychologická či psychoterapeutická pomoc a sociální poradenství. Časté jsou i somatické 

obtíže, kterými členové rodiny reagují na náhlou zátěž, jako například problémy s příjmem 

potravy a poruchy spánku, které vyžadují lékařskou péči. Měli bychom mít na paměti, že 

prvním krokem je doprovodit proces truchlení jednotlivých členů rodiny s ohledem na to, že 

jejich potřeby mohou být různé v závislosti na osobnosti, věku a kulturních zvyklostech. Dítě 

by se o smrti otce mělo dozvědět včas, pravdivě a šetrně. S přibývajícím věkem je možné situaci 
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doplňovat, ale neměnit jádro výpovědi. Doporučuje se, aby dítě bylo na pohřbu přítomno, což 

mu dává možnost spoluprožít ztrátu blízké osoby v rodinném chráněném kruhu. Pokud bolest, 

strach, vztek, podrážděnost či jiné silné emoce jednotlivých členů budou vytěsněny, mohou být 

překážkou v dalších vztazích. U dětí se nejčastěji projevují neurotické obtíže, fobie a závislosti. 

Matčiny nezpracované pocity mohou zakrýt přístup syna k tématům souvisejícím s osobností 

vlastního otce, a výrazně tak zasáhnout do osobního vývoje a tvorby vlastní identity. Matka 

potřebuje dostatek času na zpracování ztráty. Stejně tak dítě - neuchopené pocity a náhlé setkání 

s tématem smrti se mohou projevit jako překážky v pozdějším životě.  

V dlouhodobém horizontu se jedná o podporu rodiny v tíživé ekonomické a bytové situaci, o 

podporu ve slaďování práce a života rodiny a o zvyšování rodičovských kompetencí. Finanční 

zátěž rodiny se může projevit ve snížení příjmů, může dojít i ke zhoršení bytové situace. 

Vhodná je i u užší spolupráce se školským zařízením, kam dítě dochází, neboť se zátěž odráží 

na celkovém ladění dítěte. To může vést ke snížení školních výsledků, a v závislosti na něm 

k vyčlenění z třídního kolektivu nebo jiným sociálně patologickým jevům. Matka stojí před 

náročným výchovným úkolem, ve kterém jí porozumění potřebám dospívajícího syna umožní 

vyhnout se mnohým úskalím. Vhodná je i podpora v hledání možností, jak využít širšího 

sociálního okolí, a v překonání ostychu při žádání o pomoc. Doporučuje se nejen dostatek 

„mužských“ ale i vztahových interakcí, které podpoří bohatší repertoár v navazování kontaktů 

a v sociálním učení. Rodina potřebuje najít novou rovnováhu a identitu, aby tak znovu získala 

stabilní místo ve společnosti a neupadla do pocitu méněcennosti a sociální exkluze. Nemělo by 

se zapomínat ani na osobní život matky, aby tak v péči o rodinu neztratila vlastní identitu. 
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3. „HLEDÁNÍ OTCE“  

 

„S jistou nadsázkou se dá říci, že ve vývoji chlapce nemůže dojít k většímu neštěstí, než 

když je vychováván jen ženami, a to podle jejich představy o tom, jak má vypadat 

muž“ (BONĚK, 2006, s. 13). 

V následující kapitole se věnuji několika vybraným pojetím, která mapují možnosti, jak se se 

ztrátou otce v dalším synově životě vyrovnat. Zabývám se pohledem několika terapeutů, kteří 

s muži dlouhodobě pracují a hledají pro ně poradenská a terapeutická východiska a způsoby 

podpory. Cílem je přinést čtenáři dostatek opěrných bodů při sociální práci s rodinou, ve které 

se smrt otce vyskytla. Ráda bych se dotkla individuálního prožívání synů a mužů, kteří prošli 

podobnou zkušeností a kteří hledají cestu k vlastnímu mužství a otcovství. Domnívám se, že 

skrze porozumění jejich individuálnímu prožívání, mohu obecně lépe uchopit nuance a 

možnosti zpracování situace jednotlivcem a možnosti jeho podpory. Předkládané koncepty lze 

dle mého názoru využít velmi nosně i v rámci oboru sociální práce. S problematikou ztráty otce 

by se měli hlouběji seznámit zejména pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí, 

pedagogičtí pracovníci, terénní pracovníci, pracovníci krizových, komunitních a rodičovských 

center a multidisciplinární týmy, které zajišťují sanaci rodiny.  

Chybějící otec je fenoménem doby, neboť nezahrnuje jen fyzicky nepřítomné otce, ale i otce 

duševně nebo citově nepřítomného. CORNEAU upozorňuje na časté „dědičné“ mlčení otců, 

„které se předává z generace na generaci a popírá touhu každého dospívajícího získat uznání, 

nebo dokonce souhlas otce“ (CORNEAU, 2012, s. 18). Současní muži mají od dob průmyslové 

revoluce málo možností bezprostředně zažívat svého otce v jeho konání. Otcové se necítí být 

dost silní, aby mohli zvrátit toto odcizení a přerušení vztahu mezi otcem a synem. To dále 

prohlubuje chaos v mužské identitě a možnost identifikace syna s otcem. Mladý muž se necítí 

ani dost pevný ani dost silný, aby mohl přejít do fáze dospělosti. Pokud je otec nepřítomen, 

nedojde k přenosu identifikace z matky na otce, a syn může zůstat uvězněn v identifikaci 

s matkou. Odloučení je pro velký vliv matky těžší (CORNEAU, 2012, s. 26).  

Důležitá je nejen přítomnost otce, ale také kvalita jejich vztahu. Pokud otec nevhodně zasáhne 

do vývoje dítěte, je přirozené, že syn se snaží proti otci vymezit, a uchopení otcovské role pro 

něj bude problematické. Otec také může být negativním vzorem, a vytvořit tak hlubokou 

frustraci. CORNEAU se více zaměřil na některé z důsledků absence otce, a vidí je v těchto 

oblastech: intimita, sexualita, zženštilost, strach z homosexuality, potlačování agresivity, 
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nedostatek disciplíny, nedostatek struktury osobnosti. Otcova absence může způsobovat strach 

z ženského těla. Pokud muž neměl možnost oddělit se od své matky, jeho hluboká ambivalence 

ve vztahu k partnerkám se projevuje strachem z intimity. Muži si nedokážou udržet vztah 

k sobě, když jsou ve vztahu s druhým člověkem, se ženou. „Od divadelního jeviště až po postel 

se jim jejich role lepí na kůži (CORNEAU, 2012, s. 99). Synové zůstanou „jako bez těla“…, 

nebudou se vyvíjet pozitivně ve vztahu k tělu otce, ale spíše negativně se vymezovat vůči matce 

a ženskému tělu. Tělo však je základem veškeré identity a právě zde musí budování identity 

začínat. Synova identita je zakotvena v těle otce“ (CORNEAU, 2012, s. 29-30).  

Muži mají z pocitu nedostatečné identifikace s otcem strach z toho, že budou příliš zženštilí, a 

často se děsí vlastní homosexuality nebo všeho, co jim homosexualitu připomíná. To může 

ovlivňovat i vztah k ostatním mužům a přehnanou rezervovanost. Bojují s přijetím a uchopením 

vlastní ženskosti a hledají její míru. Muž vyrůstající s matkou nemá vzor, jak uchopit svou 

přirozenou pudovost a agresivitu. Matky obvykle chtějí mít hodné, poslušné, obětavé a 

kultivované chlapce. CORNEAU vykresluje příběh Železného Jana, který je zavřen v hloubi 

lesa v kleci a klíč od ní je ukryt pod polštářem matky. Tak musí mladý muž osvobodit svou 

agresivitu, dravost, dynamiku z pout společnosti, matky, rodiny. Navázat s ní spojení a využít 

jí jako tvůrčí sílu pro stavbu svého vlastního domu, jinak se nikdy nebude cítit mužem a bude 

s námi jen napůl. Pokud chybí představa otce, může to mít vliv na nedostatečně vybudovanou 

strukturu synovy osobnosti. „Absence otce může způsobit ztrátu vnitřní struktury“ 

(CORNEAU, 2012, s. 42). Jako by chlapci postrádali páteř a organizující prvek. Mohou 

kompenzovat tuto ztrátu budováním struktury z vnějšku, a zaujímají pak různé role jako hodný 

hoch, svůdce, workoholik, alkoholik nebo se pokoušejí opřít o vnější vzhled.  

Čím křehčí je osobnost, tím pevnější krunýř si nezřídka utváří. “Revoltující synové si vytvářejí 

svou strukturu v bandách dorostenců, které jsou z podstaty fašistické a jež poslouchají 

primitivního otce; věční adolescenti navzdory své zjevné anarchii hledají duchovní mistry, a co 

se týče alkoholiků, těm se vnitřní zmatek nedaří skrývat vůbec“ (CORNEAU, 2012, str. 43). 

CORNEAU hledá, jak vybudovat strukturou osobnosti mužů „bez otců“. Ve své praxi se často 

potkává s tím, že muži v sobě nosí určitou nedostižnou, idealizovanou a nevědomou představu 

otce, a tou se vnitřně tyranizují. „Čím víc bude otec chybět, tím menší bude možnost, že si ho 

dítě zlidští, a tím víc se nevědomá potřeba projeví v primitivních představách“ (CORNEAU, 

2012, s. 37). Otcovo lidství pomáhá synovi integrovat různé protiklady, tak aby mohly existovat 

vedle sebe a on mohl uchopit svět v jeho celistvosti. Ať otec byl, nebo nebyl přítomen, žil s 

námi, nebo již dávno zemřel, přesto v nás žije. Je třeba uvědomit si tuto „osobu“ a nenechat ji 
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nad sebou vládnout. Východisko (CORNEAU) vidí v oplakání ideálního otce a v odpuštění 

otci skutečnému. Upozorňuje, že chceme po našich otcích něco, co nám nemohu dát. 

V dřívějších kulturách nebyla výchova mužů záležitostí „jednoho osobního otce, ale otců 

kmene. Muž potřebuje více mužských vzorů, aby dospěl k vlastní individualitě. Dospělý syn musí 

„odtruchlit“ své ideální představy o otci“ (CORNEAU, 2012, s. 182). Vyrůst ze syna v muže 

znamená přestat si stěžovat a volat po ideálním otci a nechat se oslovit přímo ideálem. Úkolem 

těch, kterým tolik scházel otec, je stát se sami otci, jaké si přáli mít (CORNEAU, 2012, s. 182). 

Dochází k pozoruhodnému závěru, „že můžeme skutečně dát jen to, co jsme sami nedostali. 

V tom spočívá tajemství lidské tvořivosti“ (CORNEAU, 2012, s. 182). Vede muže k tomu, aby 

se vynořili z díry po chybějícím otci a naplnili ji svou vlastní přítomností. V tom, že vstoupíme 

do prázdnoty, vidí možnost stát se mužem. To, co jsme nedostali, musíme umět nalézt a věnovat 

si tolik pozornosti, kolik jí jen potřebujeme (CORNEAU, 2012, s. 182). Otcovské vakuum, 

nechť je naplněno tvořivostí každého muže.  

HENSLIN reflektuje prostor prázdnoty ve vztahu otce a syna. Otcové smýšlejí o svých synech 

většinou dobře, ale nejsou schopni své city projevit, tak jako jejich otcové a otcové jejich otců. 

Synové si tak často připadají ztracení, osamělí a neúplní. Snaží se otcům dokázat svou cenu.    

„Při nepřítomnosti citového pouta s otcem bude muž dělat téměř cokoliv, aby zaplnil bolestnou 

ztrátu, kterou cítí ve svém srdci“ (HENSLIN, 2003, s. 17). HENSLIN odhaluje synovské 

zranění jako skrytou motivaci k mnoha pozdějším zoufalým činům. Syna zraňuje, když otec 

necitlivě reaguje na jeho emoce, hněvivé a zahanbující reakce vůči němu, a stejně i otcova 

nepřítomnost, ať už je způsobena jakoukoliv příčinou. A samozřejmě fyzické týrání, skrytý 

incest a sexuální zneužívání zanechávají nesmazatelné rány. Nepřítomnost otce vyvolává 

v nitru „obrovské vakuum, jakousi prázdnou díru. Nikdy nemohli pozorovat svého otce, aby 

viděli, co to znamená být mužem, manželem nebo otcem“ (HENSLIN, 2003, s. 22). Chlapci si 

často říkají: “Co je na mě tak špatného, že tu táta nezůstal? Proč o mě nestojí natolik, aby tu 

byl? Co jsem udělal, že odešel? Proč ani nechce vědět, kdo jsem?“ (HENSLIN, 2003, s. 22).  

Syn vnímá otcovu citovou a fyzickou nepřítomnost jako opuštěnost a může si ji vykládat svou 

nedostatečností a neschopností. Autor upozorňuje na dopad synovského zranění v pozdějším 

rodinném životě. Manželka a děti muže, který nevnímá své emoce a nemá se svou rodinou 

kontakt, pocítí jeho prázdnotu v tom, jak se bude snažit ji zaplňovat zástupným řešením jako je 

nadměrná pracovní aktivita nebo jiné ženy. Tito otcové mívají problémy v komunikaci se ženou 

i s dětmi. „Muži, kteří necítí emocionálně, necítí ani fyzicky“ (HENSLIN, 2003, s.53). 

Zdravotní problémy vnímají až v akutním stádiu.  
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Dopad synovského zranění může vyústit v pokus o naplnění prázdnoty přehnanou aktivitou v 

práci. Muž je navenek úspěšný, ale vůči sobě destruktivní. Je závislý na úspěchu. Utíká od 

svého neutěšeného rodinného a vztahového života k práci. Případně popře všechny z výše 

zmíněných hodnot a ani se nepokusí o jejich naplnění (HENSLIN, 2003, s. 73). Muž skrze 

spojení se svým zraněním prohlubuje svou osobnost. Potřebuje velkou odvahu, aby si uvědomil 

svou slabost, křehkost a zranitelnost. Skrze bolestivé vědomí vlastní zranitelnosti nalézá 

kontakt s malým chlapcem uvnitř svojí duše. Pokud se mu podaří vytvořit most ztracený mezi 

otcem a synem, může skrze uzdravení tohoto základního pouta živě růst i jeho vztah k Bohu. 

(HENSLIN, 2003, s. 74-78). Podle HENSLINA chybí v dnešní kultuře mužská iniciace a chybí 

i společenství mužů, kteří by chlapci pomohli přeměnit chlapecký potenciál na mužský. Iniciace 

se podle něj dotýkala nejhlubších složek osobnosti, což dnešní konfirmace, maturita, vojenská 

služba, první sexuální zážitek nebo získání řidičského průkazu přináší jen částečně. Cestu vidí 

v aktivním sdílení svých pocitů, životních otázek s muži, kteří pro nás mohou být inspirací. 

Někde je to strýc, dědeček, šéf, kolega z práce, blízký přítel. Je třeba se svou mužnost naučit 

posbírat a složit z mnoha odlesků. „Za naším vztahem s otcem nás jako muže čeká Bůh. A vztah 

s ním je ještě cennější, než kdy mohl být náš vztah s otcem“ (HENSLIN, 2003, s. 151). 

YABLONSKY v otcovství vidí spojení s budoucností. I když v sobě popřeme otcovo 

poselství, stejně jsme jím z velké části utvářeni. Není to jednostranný vztah, i synové mění své 

otce a mají na ně nesmírný vliv. Chladní a nepřístupní muži se mohou po narození syna 

resocializovat ve vnímavé otce plné lásky. Otcové předávají svým synům poselství. Často zní 

zhruba takto: „Čiň, co říkám, ne, co činím“ (YABLONSKY, 1990, s. 16). Syn přijme životní 

poselství otce pouze, když prožije, že život podle jeho zásad je také naplněným životem. Otcova 

slova a napomenutí, zde nic neznamenají. Syn se může pohybovat mezi dvěma extrémy. 

Naprosté přijetí otcovy role a jeho programu, nebo naprosté zavržení, vzpoura, dezerce. Syn, 

který utekl z domova, se ptá svého otce: “Táto, proč je pro tebe tak důležité, abych v životě 

uspěl podle tvých představ?“ (YABLONSKY, 1990, s. 32). Často dochází k tomu, že si otcové 

přejí, aby jejich synové naplnili jejich očekávání a představy nebo nenaplněné sny. Chlapec 

otce přijme a stane se osobností otcovského typu, nebo nepřijme a stane se osobností 

synovského typu (YABLONSKY, 1990, s. 85). Přesto platí, že: „Dokonce i tehdy, když se syn 

vzbouří proti otcovu poselství, tedy proti jeho životní filosofii, proti jeho návodu, jak žít, je svým 

otcem i v takovém případě značně ovlivněn “ (YABLONSKY, 1990, s. 11).  

Pokud synovi chybí silná otcovská postava, může se stát, že na její místo vstoupí on sám. “V 

určitém smyslu si je sám svým otcem…Rodina prostě potřebuje mužskou postavu a syn se 
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jednoduše musí této role ujmout, i když je mu teprve deset nebo patnáct. V jistém smyslu je do 

otcovské role rodinou „odvelen“. Mladí muži s tímto osudem se později ve vztahu ke svým 

synům stávají silnými otci vzhledem k tomu, že už jsou v této roli doma z dřívějších let 

(YABLONSKY, 1990, s. 86). Ačkoliv otec není přítomen, neznamená to, že jeho poselství 

nepůsobí. U absentujících otců je daleko těžší najít to, co si synové nesou. YABLONSKY 

využívá v terapii psychodrama a psaní dopisů, tak aby se otcovo poselství stalo čitelnější. 

S proměnou otcovského modelu doporučuje začít již v raném dětství svých synů 

(YABLONSKY, 1990, s. 87). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4. KVALITATIVNÍ VÝZKUMNÁ SONDA 
 

Empirická část je pojata jako kvalitativní výzkumná sonda. Zabývá se analýzou životních 

příběhů pěti mužů, jimž zemřel otec před pubertou a kteří jsou již v období dospělosti. Formou 

narativního interview zachycuje subjektivní zkušenost participantů s otcovou smrtí. Soustředí 

se na význam, jaký této zkušenosti sami participanti dávají v kontextu vlastního života. Data 

jsou zpracována formou interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), která se opírá o práci 

M. KOCVRLICHOVÉ „Vina“ (2006). Autorka se držela doporučení I. ČERMÁKA a J. 

KOUTNÉ KOSTÍNKOVÉ z práce „Interpretativní fenomenologická analýza“ (2013).  

 

4.1  Cíle výzkumné sondy 

Cílem výzkumné sondy je popsat žitou zkušenost participantů s otcovou smrtí a zachytit 

význam, jaký dané skutečnosti v kontextu vlastního života přikládají. Výzkumná sonda nejprve 

zachycuje životní příběh participantů. Z pohledu na celý životní příběh jednotlivce je pak 

posléze nahlíženo na každou jednotlivou významnou životní událost. Následné doplňující 

polostrukturované narativní interview konkretizuje některé oblasti jejich zkušenosti. Každý z 

participantů prožil a uchopil danou zkušenost svým jedinečným způsobem. Cílem výzkumu je 

zachytit právě tento osobitý způsob zpracování. K důkladnému zmapování dané problematiky 

rozměr bakalářské práce nedostačuje. Ta může být jen úvodní sondou, jež bude podkladem pro 

další hlubší práci výzkumníka.  

Záměrem autorky je přispět pracovníkům pomáhajících profesí k rozšíření pohledu na to, co 

v dané chvíli a v průběhu dalšího života mohou zažívat chlapci a muži s podobnou zkušeností. 

Záměrem je, aby sonda sloužila jako opora pro sociálního pracovníka, který se ve své praxi 

setkává s tématem úmrtí otce. Může tak rozšířit svůj pohled nejen o teoretické poznatky na 

základě studia odborné literatury, ale i vnímat individuální nuance situací, které klienti prožívají 

a významy, které zkušenosti sami přikládají. Tato zjištění mohou posloužit k lepšímu 

pochopení situace a k následnému zkvalitnění poskytované péče.  

 

V rámci dosažení cíle kvalitativní sondy lze navrhnout výzkumnou otázku:  

Jaký význam sami participanti přikládají smrti otce v kontextu vlastního života? 
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4.2  Rešerše k tématu 

Kvalitativní výzkumné studie, které by zkoumaly zkušenost mužů s otcovou smrtí, jsou obtížně 

dohledatelné. Blízký této výzkumné studii je kvalitativní výzkum 30 mladistvých od 9 do 18 

let, kterým zemřel otec, „No More the Same: The Lives of Adolescents in Taiwan Who 

Have Lost Father“ (HSU, 2002). Data byla sbírána pomocí narativního interviewu a 

pozorování a zpracována pomocí interpretativní etnografické analýzy. Mnoho chlapců se do 

různé míry cítilo od otcovy smrti izolováno. Zprávu o ní se dozvídali i o několik dní později. 

Někteří, jimž otec zemřel v jejich raném věku, se o něm dozvídají až během základní školy, 

obvykle na vlastní dotaz. Někteří se nesměli zúčastnit pohřbu. Otcova smrt se v rodinách ve 

velké míře stává tématem, o kterém se nehovoří, aby se neotvíraly pocity a zranění a s ním 

spojená. Častá je starost a obava o matku. Sdíleny jsou pěkné vzpomínky na otce. Zaskočeni 

smrtí se cítili i chlapci, jejichž otec umíral na rakovinu nebo jinou vážnou nemoc dlouhodobého 

charakteru. Dalším sdíleným pocitem byla ztráta celistvosti rodiny, vyjadřovaná slovy „nejsem 

stejný“ jako spolužáci, kamarádi, vrstevníci. Chlapci cítí, že fungování jejich rodiny se odlišuje 

od těch okolních nejen tím, že nemají otce, ale i nastavením: po smrti otce je třeba najít úplně 

novou rovnováhu. O tom, že otec zemřel, je ve školním kolektivu mluvit těžké. Někteří chlapci 

například fabulují, že pracuje v zahraničí. Časté je, že pocit „nejsem stejný“ přejde do pocitu 

„jsem míň než ostatní“ a odrazí se v utváření identity (HSU, 2002). 

 

Kvalitativní výzkum na téma prožívání otcovy nepřítomnosti v souvislosti s identifikací 

s mužskou rolí můžeme v českém prostředí najít v diplomové práci HOĎÁKOVÉ. Vedla 

polostrukturovaný rozhovor se sedmi dospělými muži, a k následné analýze použila metodu 

trsů. Dle výpovědí respondentů je mužská a otcovská identita téměř neoddělitelná. Hovoří  

o nepostradatelnosti vlastního biologického otce a to bez ohledu na to, zda do rodiny vstoupí 

další muži. V této práci mě zaujalo tvrzení: „Pokud nemohou čerpat z vlastní zkušenosti, 

vytváří si představu o svém otci z vyprávění ostatních, s touto představou žijí, a právě ji pak 

používají jako vzor místo skutečného otce. Je mnohem výhodnější, pokud je v jejich životě 

alespoň jiný muž, se kterým si rozumí a který může do určité míry převzít roli otce. Nemůže ho 

ale nikdy nahradit, pouze do určité míry kompenzovat nevýhody spojené s jeho  

nepřítomností “ (HOĎÁKOVÁ, 2007, s. 64).  
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VELČOVSKÁ se ve své diplomové práci zaměřila na prožívání otcovy nepřítomnosti 

v synově životě. Vedla polostrukturovaný rozhovor se šesti muži. Zaznamenala u nich chybějící 

otcovu oporu, zájem, ocenění, chybějící absenci mužského vzoru a nenaplněnou potřebu učit 

se mužským dovednostem. Muži by od otce rádi přejali životní zkušenosti a rovněž postrádali 

uvedení do společnosti mužů a širší společnosti jeho prostřednictvím. „K tomu je nezbytný 

specifický‚ „otcovský“, vztah a také specifická komunikace, která je možná jen mezi muži“ 

(VELČOVSKÁ, 2014, s. 104). 

 

MCLANAHAN, která společně s dalšími autory prezentuje dlouhodobé rozsáhlé studie rodiny 

vycházející z národních šetření, uvádí ve výzkumu, týkajícího se vlivu absence otce 

na výsledky a životní úroveň dětí, několik zjištění. Otcova absence má nepříznivý vliv  

na sociálně-emocionální vývoj a chování dítěte. Čím dříve otec absentoval, tím negativnější 

vliv na pocit životní spokojenosti zaznamenala. U chlapců vidí větší výskyt problematických 

faktorů než u dívek: v pubertě je častější například výskyt kouření, užívání návykových látek a 

brzké početí potomka. Respondenti oproti reprezentativnímu vzorku vykazovali nižší 

kognitivní schopnosti, najdeme zde i nižší výskyt vysokoškolských titulů a horší uplatnění na 

trhu práce a nižší příjmy. Výzkum také srovnává děti z rozvedených rodin a děti, kterým otec 

zemřel. Tam, kde otec zemřel, se objevují stejné fenomény, vyskytují se však ve výrazně menší 

míře (MCLANAHAN, 2013).  

 

4.3  Předporozumění problematice 

Vzhledem k tomu, že osobně více tíhnu k teoriím fenomenologickým a existenciálním a 

psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala v daseinsanalytickém směru, snažila jsem se 

dohledat i autory, kteří vycházejí z jiné perspektivy tak, aby můj pohled nebyl jednostranný. 

Zaměřila jsem se jen na několik vybraných autorů, kteří se k tématu vyjadřovali podrobněji. 

Kromě českých a evropských pramenů jsem narazila i na několik autorů amerických. Většina 

odborníků hovoří o krizi mužství a otcovství jako o širším kulturním problému. Další autoři se 

zabývají absencí otce z hlediska výrazné změny rodinného chování. Často je diskutována 

problematika porozvodové péče. Ztrátě otce úmrtím je obvykle věnováno jen několik stránek 

textu. Monografie k tomuto tématu chybí. Ovlivnil mě sociologický výzkum DUDOVÉ (2008), 

ve kterém uvádí přímé výpovědi dnešních otců. Předkládá, že otcovská identita v české 

společnosti není zřetelná. Je těžko uchopitelná i pro muže, kteří s otcem vyrůstali. Zaujaly mě 

obrazy mužů, které vykresluje CORNEAU, a jeho podněty, které jim dává na cestě k dospělosti. 
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POLI se vrací k tématu vzájemného respektu mužů a žen a tolerance k jejich vzájemným 

odlišnostem. Velmi přesně popisuje přínosy otcovského přístupu ve výchově, a co naopak 

chybí, když přítomen není. Na můj pohled má vliv mé zaměstnání, v němž se setkávám 

s pedagogicko-psychologickou problematikou předškolních dětí a na jejím pozadí se současnou 

rodinou. Během teoretického studia jsem si uvědomila, že otcovství je v dnešní době věnováno 

výrazně méně pozornosti nežli mateřství. Vnímám, že chybí vzájemný respekt otců a matek 

k jejich odlišným výchovným přístupům a pojetím. Setkávám se s traumaty, která v nás 

zanechal „despotický autoritativní otec“, kterého odmítáme, ale „nový otec“, dle mého názoru, 

potřebuje pevný osobnostní základ, a ten se rodí teprve pozvolna. U mužů, kterým zemřel otec 

v dětství, je absence otcovství zřetelná. Dalo by se říci, že zde vystupuje v čisté podobě. Fyzická 

nepřítomnost je definitivní. Na druhé straně vzniká velký prostor pro utváření vlastního pojetí 

mužství i otcovství. Bolestná zkušenost může být posilou i oslabením. Každý příběh se tak 

stává otevřenou knihou, kde s respektem sleduji přešlapování, nejisté, i rázné kroky na cestě 

k celistvosti. Domnívám se, že muži s tímto osudem žijí s otevřenou otázkou, jak se vyrovnat 

s vlastním „otcovstvím“. Ať už vyřčena, či nevyřčena, je přítomna. Jejich zprávu a zkušenost 

vnímám jako pro společnost přínosnou. Prošlapávají tak cestu i těm ostatním, i těm, kteří sice 

otce fyzicky zažívají, ale v mnoha dalších rovinách jim může byť skrytě chybět.  

 

Ve snaze korigovat vlastní pojetí a náhled na problematiku jsem oslovila odborníky z oboru 

psychologie, psychoterapie, pastorační a sociální práce s prosbou, aby sami z pohledu své praxe 

navrhli otázky nebo okruhy témat, které se podle nich k dané problematice vztahují. Na základě 

rozhovoru nad daným tématem jsem se snažila objevit nové aspekty a úhly pohledu, ke kterým 

jsem byla méně vnímavá. O reflektující rozhovor jsem zároveň požádala spolužáky z oboru 

sociální práce. Abych nebyla ovlivněna jen odborným názorem, oslovila jsem i muže, kteří stojí 

mimo obor, ale byli ochotni se mnou o tématu hovořit. Na základě výše zmíněných rozhovorů 

jsme došla k závěru, že odborná literatura, kterou jsem do té doby byla ovlivněna, některé 

otázky nediskutuje, nebo jen v omezené míře. Velká část takto dotázaných kladla důraz na 

spirituální zázemí rodiny, vnímání smrti a posmrtného života. Tohoto tématu se v teoretické 

části dotýkám, hlubší uchopení by však vydalo na další obsáhlou práci. 
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4.4 Výzkumné metody 

Vzhledem k zaměření výzkumu na žitou zkušenost a jedinečný svět participantů se jevilo 

vhodné využít k analýze dat interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA). Podle 

ČERMÁKA a KOUTNÉ KOSTÍNKOVÉ (2013) se IPA opírá o tři pilíře. Prvním je 

fenomenologický přístup, který usiluje o uzávorkování zkušenosti výzkumníka na základě 

uvědomění si vlastních představ, předsudků, prekoncepcí. V ideálním případně se zkoumaný 

fenomén vyjeví v čisté podobě. Výzkumník v perspektivě IPA prozkoumává zkušenost 

z pohledu participanta, zároveň si však uvědomuje, že v jeho porozumění hraje roli i jeho 

vnímání světa a interakce mezi ním a participantem. Druhým pilířem je tzv. dvojitá 

hermeneutika: „respondent se snaží porozumět své zkušenosti s daným fenoménem, zároveň 

výzkumník se snaží porozumět tomu, jakým způsobem k tomuto porozumění respondent 

dospívá“ (ČERMÁK, ŘIHÁČEK, HYTYCH a kol., 2013, s. 11). Participant je ve vztahu 

k fenoménu považován za experta. Postupně se výzkumník od participanta vzdaluje a analyzuje 

jeho zkušenost a význam, který jí přikládá. Analyzuje jednotlivosti příběhu, které vnímá 

v souvislosti k celku, a porozumění celku prohlubuje studiem jednotlivých jeho částí. Třetím 

pilířem je idiografický přístup, který se zaměřuje na konkrétního jedince a jeho jedinečnou a 

specifickou situaci. O výše zmíněné pilíře jsem se při výzkumu opírala. V jednotlivých krocích 

analýzy jsem postupovala tak, jak uvádí KOCVRLICHOVÁ (2006, s. 88-90). 

 

4.5 Metody sběru a zpracování dat 

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu je popsat subjektivní zkušenosti jedince a jeho vlastní 

sebereflexe, volím v empirické části kvalitativní metody, které umožňují subjektivní zkušenosti 

zachytit, zpracovávat a přitom zachovat vysokou míru objektivity. Metoda narativního 

interview je podle HENDLA doporučena především v biografickém výzkumu. „Výchozím 

bodem pro používání narativního rozhovoru je skepse vůči možnosti získat přístup ke zkušenosti 

jedince prostřednictvím schématu otázka-odpověď“ (HENDL, 2012, s. 176). Vychází 

z přesvědčení, že zkušenost se nejlépe projeví právě při volném vyprávění v přirozené 

atmosféře, kdy má respondent možnost vyprávět vlastním tempem, a ztvárnit tak svůj život 

osobitým a tvůrčím způsobem. HENDL doporučuje interview rozdělit na čtyři fáze: a to 

stimulace, vyprávění, kladení otázek a zobecňující otázky (HENDL, 2012, s. 176) 

ROSENTHALOVÁ rozvíjí metodu narativního interview a upozorňuje na důležitost vyprávění 

o životě a jeho rekonstrukci pro osvětlení jednotlivých témat v životě jedince. Postupuje tak, že 

nejprve nechá jedince vyprávět celý životní příběh a teprve poté se soustředí na jednotlivá 
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témata nebo úseky. Interview dělí na fázi hlavního vyprávění a fázi dotazovací, ve které klade 

doplňující otázky k předchozímu vyprávění a specifické otázky tématu se týkajících 

(ROSENTHAL, 1995, s. 186-208). 

 

Jak už výše nastíněno, využila jsem při sběru dat metodu narativního interview. Otevřené 

vyprávění dává výzkumníkovi možnost zachytit jedinečný materiál. Záměrem bylo „získat co 

nejvíce autentický materiál, u kterého předpokládáme, že způsob, jakým jej vypravěč 

strukturoval, dělil a časoval jednotlivé části, zdůraznil, či naopak upozadil určité pasáže atd., 

je důležitý a nese v sobě velmi cenné informace o vypravěči samotném, jeho životě, 

zkušenostech, prožitcích…“ (MIOVSKÝ, 2006, s. 158). 

 

S participanty jsem naplánovala dvě setkání. Dopředu jsem je informovala o zaměření, cílech 

a průběhu výzkumu. Participanti předem obdrželi informovaný souhlas. Před počátkem 

nahrávání proběhl krátký stimulační rozhovor. Místo setkání vybírali participanti tak, aby 

prostředí rozhovoru pro ně bylo bezpečné a pohodlné. Na prvním setkání jsem je vyzvala k 

vyprávění životního příběhu. Rozhovor jsem uvedla větou: „Chtěla bych vás poprosit, abyste 

mi vyprávěl, co všechno se vám v životě přihodilo. Nejlepší bude, když začnete od dětství a pak 

mi vylíčíte všechno, co se postupně přihodilo až do dnešního dne. Nemusíte pospíchat, pro mne 

jsou důležité i podrobnosti“ (HENDL, 2012, s. 176). 

 

Během rozhovoru jsme se snažila pokládat otevřené otázky tak, abych neovlivňovala 

participanty svým názorem, a aby ten neredukoval odpověď. Rozhovory byly nahrávány na 

diktafon a následně doslovně přepsány. Na druhém setkání jsem participantům položila 

doplňující otázky, které vycházely ze scénáře, který jsem si pro rozhovor připravila. Scénář 

jsem utvářela na základě čtyř různých zdrojů. První inspirací mi bylo studium odborné 

literatury. Druhým zdrojem bylo vlastní zamyšlení nad tématem, ke kterému mě psaní práce 

hlouběji přivedlo. Třetím zdrojem byly rozhovory s odborníky, z oblasti psychologie, 

psychoterapie, pastorační práce, kteří se dlouhodobě zabývají terapií, péčí o duši nebo sociální 

prací s rodinou (A. Janátová, T. Posekaná, M. Šilha, S. Šindelková). Seznámila jsem je se 

zaměřením a cílem výzkumu a následně je poprosila o navržení otázek a tematických okruhů, 

které by participantům položili. Čtvrtým zdrojem byly volné rozhovory se studenty sociální 

práce, psychoterapie a s muži, kteří byli ochotni se mnou téma otevřít. Během interview jsem 

považovala dané okruhy otázek jako závazné minimum výpovědi. Zaměňovala jsem pořadí 
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okruhů podle potřeby a atmosféry rozhovoru tak, abych citlivě reagovala na participanta a 

rozhovor nenabyl podoby schématického dotazování. V některých případech se participanti k 

tématům obsáhle vyjádřili již při prvním setkání. V takových případech jsem se k okruhu již 

nevracela. 

 

Konečný scénář má tuto podobu. Okruhy otázek jsou následující: 

Vztahy: 

Jaký byl vztah vašich rodičů? 

Jaký byl váš vztah s otcem? Jaký je váš vztah s matkou? 

Jaký je váš vztah se sourozenci, s partnerkou, s vrstevníky? 

Úmrtí otce: 

Jak jste prožíval otcovo úmrtí? Jak se k otcově smrti stavěla rodina a okolí? Co pro vás smrt 

znamená? 

Jakým způsobem žil otcův obraz v rodině po jeho smrti? Jak se o otci hovořilo? 

Byly ve vašem životě okamžiky, kdy jste si na otce vzpomněl? 

Byly ve vašem životě okamžiky, kdy vám otec chyběl? 

Jak vnímáte význam otcovy smrti v době vašeho dětství ve svém dalším životě? 

Jak vnímáte ztrátu otce v kontextu dnešního života? 

Spiritualita: 

Jaký je váš vztah ke spirituálním otázkám? 

Obrazy a vzory: 

Je nějaký jiný muž, který byl pro vás v životě důležitý? 

Je někdo, koho si v životě vážíte, máte k němu úctu, inspiroval vás? 

Co pro vás znamená mužství a otcovství? 

Budoucnost: 

Jak vidíte svoji budoucnost? Jak vidíte svoje otcovství ve vlastní rodině? Jaké máte osobní  
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a pracovní plány? 

 

V přepisech nejsou uvedena jména z důvodu ochrany osobních údajů. Nejdřív jsem získaný 

text strukturovala podle témat a označila si názvy jednotlivých odstavců. Respondenti někdy 

přeskakovali v čase. Vytvořila jsem si časovou osu a snažila se rekonstruovat souslednost dějů. 

Pokud na základě chronologického uspořádání vyvstaly další otázky, měla jsem možnost je 

položit při druhém setkání. Hledala jsem hlavní témata, která se různě v textu prolínají, a 

barevně jsem se je snažila rozlišit. Z rozhovoru bylo patrné, že některá místa jsou pro 

participanty citlivá, a obtížně hledají slova pro vyjádření žité zkušenosti. V přepisu jsem se je 

snažila označit, protože často vypovídala právě o subjektivním prožívání participantů. Během 

vyprávění i při následné analýze jsem reflektovala proměny vztahu k tématu, ty uvádím 

v závěrečné diskusi. 

 

4.6 Výzkumný soubor a jeho výběr 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sondu ke kvalitativnímu výzkumu, zvolila jsem, na základě 

teoretického studia a konzultace s vedoucí práce, pět respondentů jako výchozí počet pro její 

uskutečnění. ČERMÁK doporučuje zaměřit se při využití IPA na bohatost dat jednotlivých 

participantů tak, aby byla možná detailní analýza rozhovoru. Jako ideální vidí 4 – 6 participantů 

(ČERMÁK, ŘIHÁČEK, HYTYCH a kol., 2013, s. 14).  

Výběr participantů byl záměrný a kriteriální. Kritéria pro výběr participantů byla stanovena 

dvě, a to smrt otce v dětství a dospělost participanta v době výzkumu. Participanty jsem 

vybírala účelově tak, aby byl vzorek vzhledem k výzkumnému záměru reprezentativní. Hledala 

jsem participanty, kteří by byli ochotni vyprávět. Snažila jsem se zároveň o to, aby byl rozhovor 

přínosem i pro participanty, nejen pro výzkumníka. Na základě teoretického studia jsem zjistila, 

že rozhodujícím věkem pro utváření vztahu otce a syna je období puberty. Zároveň je to věk, 

kdy je absence otce pociťována jako nejbolestnější. Na základně tohoto zjištění jsem hledala 

respondenty, kterým zemřel otec ještě před pubertou.  

 

O spolupráci jsem nejprve požádala Ligu otevřených mužů. Představitelé organizace ochotně 

souhlasili s umístěním výzvy na svůj facebookový profil. Žádný participant se ale nepřihlásil. 

Dále jsem oslovila známé psychology a psychoterapeuty, sociální pracovníky, kněze, spolužáky 

a přátele osobně, elektronickou poštou nebo přes sociální sítě. Najít odpovídající participanty 

nebylo jednoduché. Tři z oslovených mužů o své zkušenosti hovořit nechtěli. Do výzkumu se 
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bylo ochotno zapojit šest participantů. Při rozhovoru s jedním z nich jsem zjistila, že byl při 

otcově odchodu již v období dospívání. Tento rozhovor jsem do sondy nezahrnula, přesto mi 

poskytl cenné podněty pro výzkum a rozšířil můj pohled. Tři z respondentů jsem osobně znala, 

ale nejsou to mí blízcí přátelé (A., B., C.). Oslovila jsem je osobně nebo telefonicky. Na základě 

předchozí důvěry v osobu výzkumníka a zkušenosti s výzkumem v jiných oblastech byli 

ochotni spolupracovat. Dva další respondenti vstoupili do výzkumu na základě oslovení 

odborníkem (D., E.). 

 

4.7 Validita a reliabilita výzkumné sondy 

Předkládám úplný přepis rozhovorů a v analýzách uvádím přímé citace respondentů. Zajištěna 

je bohatost získaných dat tak, jak je doporučuje MIOVSKÝ (2006, s. 266). Vzhledem k tomu, 

že jsem se s participanty setkala dvakrát, měla jsem možnost se na druhé setkání připravit. 

Zamyslet se nad průběhem prvního rozhovoru, najít důležitá témata, položit doplňující otázky. 

Tím se rozšířilo časové období, v jakém byla data sbírána. Měla jsem možnost reflektovat první 

setkání s participantem a slabá i silná místa tohoto rozhovoru. Zaměřila jsem se na důležitá 

témata, která z rozhovorů vyvstala, a navázala na ně při druhém setkání. Analýzu rozhovorů 

jsem doplňovala o pohled vedoucího práce a o vlastní reflexe, jak následně uvádím v diskusi. 
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5. VÝSLEDKY ANALÝZY DAT 

 

5.1 Analýza rozhovoru A  

Participant A (Adam) je muž, 35 let, ženatý, čeká dítě. Žije v menším okresním městě. 

Absolvoval střední elektrotechnickou školu. Otec byl zámečník. Zemřel ve věku 24 let. Chlapci 

byli tři roky. Otec se utopil na jezu, když se snažil zachránit kamarádku. Matka pracuje v bance. 

Adam má dvě mladší sestry. Vystřídal různé druhy zaměstnání. Pracoval jako IT specialista, 

grafik, pracovník v sociálních službách, grafik, zahradník. 

Adam se narodil do rodiny „mladých manželů svobodnějšího smýšlení“ (1/5). Otec odchází na 

vojnu. Korespondenční kontakt mezi ním a manželkou je pravděpodobně nějakým vnějším 

vlivem přerušen. Na obou stranách vznikají nejasnosti a nedorozumění. Vztah se rozpadá a 

rodiče se rozvádějí. 

Adam do druhé třídy o otci neví, ani nepřemýšlí. Otec se opět vrací na scénu až na základě 

synovy otázky po původu rozdílnosti svého příjmení od ostatních členů rodiny. Matka „…o 

tom asi moc mluvit nechtěla“ (2/31), synovi podala základní informace. Syn odpověď přijal, 

„ale nevěděl jsem jako, jak jí mám jako rozklíčovat“ (3/34). Fotografie otce ho vede k různým 

představám a fantaziím, ve kterých v dětské duši ožívá. „Viděl jsem tam prostě dlouhovlasýho 

pána s čelenkou, jak má velkou altovou flétnu. Mámě v klíně malý miminko. To byl vlastně že 

(krátké zamyšlení) takovej jako až pohádkovej obraz“ (3/24-26). Skrze to se otec v chlapcově 

životě stává přítomným, i když není realistický, přesto je živý a pomáhá chlapci prázdný prostor 

zabydlet. V osmnácti letech najde Adam odvahu vyhledat příbuzné z otcovy strany a 

konfrontovat se s prostředím, ze kterého otec přichází: „kolikrát jsem měl takový tendence, že 

se s nima něják skontaktuju, ale nikdy jsem na to neměl odvahu“ (15/28-29). Setkání 

s příbuznými popisuje jako zážitek „totální deziluze“ (15/34) a je pro něj vyčerpávající. 

V souvislosti s otcem hovoří o tom, že mu v životě chybí někdo, ke komu by se mohl vztahovat, 

někdo, s kým by mohl vést rozhovor v důležitých momentech svého života.  

„A začal jsem řešit proč to všechno vlastně takhle je a potřeboval jsem poradit a tam jsem si 

začal nějak uvědomovat, že kdybych měl jako tátu. Né, že bych třeba slyšel jako nějakou radu, 

ale prostě bych o těch věcech měl s kým mluvit “ (18/40-42). Má pocit, že kdyby měl opěrný 

bod v otci, tak „by to bylo jednodušší“ (19/26).  
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Matka na syna nakládá povinnosti a někdy až dospělou zodpovědnost a zároveň je 

nedostatečně vnímavá k jeho potřebám. „Nepamatuju si, že bych dával mámě pusu, když jsem 

odjížděl na intr, nebo že bysme trávili s mámou nějaký hezký chvíle v dětství. Jakoby nějaký 

jako v těsný blízkosti a takový“ (13/4-6). Adam má ze svého dětství „neurčitej“(4/38) pocit. 

Chyběly mu podněty, dobrodružství a „nějak to probíhalo furt dokola. Nic se neměnilo“ (4/17-

18). Objevuje se tu pocit nenaplnění. Ve školy byl „šikovnej, snaživej“ (1/23). Přesto dostává 

často „zarachy“ za „dvojku nebo trojku“ (4/47). Doma má hodně povinností, některé ho 

předčasně zatěžují, „a dost, často jsem měl výchovný problémy, že jsem nezvládal svojí mladší 

sestru“ (5/1). Přítomen je určitý pevný řád v rodině, ale zároveň je patrné, že zde chybí 

pochvala nebo ocenění synových úspěchů. Problémy se řeší sankcí, chybí občas podaná ruka. 

V pubertě se cítí doma nesvobodný, odchází na internát, ale uvědomuje si, že zde dochází zase 

k dalším jiným omezením. V té době si začíná uvědomovat nedostatky v rodinném: „Já jsem 

jim dával za vinu spoustu různejch věcí typu jako ať už toho rodinnýho zázemí. Jsem musel jít 

s kůží na trh na tom intru, tak třeba jsem mámě vyčítal její chladnost, kdy (krátké zamyšlení), a 

nebo spíš to, že část toho mýho dětství strávili po večerech v tý hospodě, takže mi asi chyběla 

jako mateřská náruč asi, si myslím, že dost“ (13/1-4). Přirozeně začíná mít sám problém se 

zodpovědností. To se projevuje různou formou úniků, ztrátou motivace, snížením výkonů ve 

škole. Hledá místa, kde tak bolestně nevystupuje rozdíl rodinného zázemí. Zároveň tu určitý 

diskomfort vede k uvědomění a hledání trvalejších hodnot. Vůči rodičům se vymezuje: 

„Budeme pracovat a žít svobodnej život, oddělenej od těch našich prostě zkurvenejch životů 

našich rodičů, který jsou nešťastný a vůbec nerozuměj tomu, o čem svět je“ (10/19-21). Matka 

se o něj opírá ještě dříve, než vůbec může najít pevný bod v sobě. Zčásti proto, že sama je 

nezralá, zčásti proto, že jako živitelka se musí vyrovnávat s velkou zátěží. A tak na něj překládá 

příliš brzy příliš velkou zodpovědnost, ale na druhé straně mu neposkytuje tolik podpory, 

ocenění a péče, kolik potřebuje. Často se objevuje pocit ukřivděnosti. Přesto je vztah syna a 

matky zachován a drží si základní teplý tón. Je tam ze synovy strany určité porozumění, přijetí 

i smíření se s tím, že něco chybělo, ale základní vztah trvá.  

Ve vztahu k vrstevníkům se Adam cítí být často mimo kolektiv „takovej jako vedle“ (5/8-9). 

Častá změna kolektivu potřebě pevného přátelství a vztahu nepomohla, „jsou to všechno 

návštěvy světů nebo situací, do kterých se cítím být na chvíli zapojenej. Potom tam všichni 

zůstávaj, ale já odjíždím zase jinam“ (4/40-41). Těžko hledá něco, co může vrstevníkům dát, 

„neměl jsem co nabídnout, takže jsem tam byl po určitý době jako vtěrka“ (6/39-40). To vede 

ke stažení se do sebe a k omezování kontaktů. Přesto s vrstevníky nachází několik 
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dlouhodobých vztahů, obvykle mimo třídní kolektiv, skrze nějakou životní událost, společnou 

zálibu nebo podobnou situaci. Přátelství vnímá jako místo, skrze které je možné svůj život 

ukotvit. 

Své vztahy k ženám Adam zpočátku charakterizuje jako, že neměl „odvahu, tu smělost“ 

(19/22). Hledá ve vztahu „velikej příběh do konce života velmi romatickej“ (14/19-20), ale 

dochází k tomu, že některé vztahové situace jsou velmi „neromantické“ (14/22). Adam 

vstupuje do vztahů ponejprv s ideály a s velkým odevzdáním, postupně mu dochází, „že to ta 

lásky jakoby nevyřeší“ (19/2). Překonává různá zklamání a vnímá, že mu chybí některé 

vývojové kroky. Postupně si buduje větší odstup, vlastní vnitřní prostor a utváří vyrovnanější 

vztahy.  

Jako protiváhu k limitujícímu rodinnému zázemí si vytváří příběhy, fantazie a bohaté vnitřní 

prožívání, kde si jeho duševní svět uchovává živost. „A myslím, si že jsem hledal jako nějaký 

takový pohádkový prvky v tom životě“ (3/39-40). Uvědomuje si, že má tendenci k únikům a 

reflektuje to: „Trošku mám furt problémy s útěkama a snažím se najít vlastně nějak ten způsob 

tý existence v tom světě “ (19/29-30). Hledá vztah k vnějšímu světu a část domova nalézá 

v povolání zahradníka, protože „setkání s přírodou je velký (17/9)…výsledky jsou čitelnější a je 

to něco skutečného“ (17/18-19). Další opěrný bod vnímá v rodině a v přátelství: „Ty lidi jsou 

nějakým způsobem ukotvený, ať už skrze svý rodiny nebo skrze svý přátelství, která trvají “ 

(19/31-32) 

Bojuje o nalezení vlastního směřování a naplnění: „Tak nějak pořád zápolím s tím, co budu 

dělat. Pořád se mi objevuje, že nemám jako nějaký body. Mám furt nějakou představu, že 

kdybych měl nějaký pevný body, od kterých se můžu opírat, že by to bylo jednodušší. A mít 

tendenci to svádět na to, že ty body jsou v tom otci, který jako vlastně není. Je to utopený tady 

v tomhle. Jak kdybych měl nějaký jako nevyřešený vývojový fáze. Jako myslím jako osobnostní 

“ (19/23-26). Vnímá, že se k určitým životním oblastem propracoval později a trvalo mu déle, 

nežli je rozvinul. 

 

5.2 Analýza rozhovoru B 

Participant B (Bedřich) je muž, 36 let, ženatý, děti nemá. Absolvoval studium sociologie. Žije 

v Praze. Otec byl městský úředník a po revoluci provozoval drogerii. Zemřel, když chlapci bylo 

třináct let. Spadl šachtou vedle výtahu v panelovém domě. Předpokládá se, že zemřel vlastním 
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přičiněním. Vysvětlení nebo dopis na rozloučenou chybí. Matka je dětská psycholožka. Bedřich 

má o tři roky mladšího bratra. Pracuje pro velkou firmu. Zabývá se různými druhy 

sociologických průzkumů a strategickým poradenstvím na základě analýzy trhu. Se ženou 

kupuje pozemek pro stavbu domu a plánuje rodinu. 

Bedřich sám sebe charakterizuje jako introvertnější osobnost: „…ale já jsem byl takovej nebo 

jsem furt, ale teď už jsem mnohem míň introvert, tak jsem si tak nějak vystačil sám“ (30/7). 

Jeho dětství je bohaté na malé životní radosti. Vnímá, že „rodiče tě mají rádi, že si s tebou 

hrajou“ (28/24-25). Vzpomíná, že měl s mámou „čas pro sebe“ (25/27-28) a dostával plno 

podnětů k rozvoji. Otce si vážil a vnímal jeho místo v širší společnosti. V poklidných a 

harmonických kulisách rodiny se tu objevuje jeho bohatý vnitřní svět. Širší rodina žila v okolí 

a scházela se k slavnostním příležitostem.  

Otec „byl o jedenáct let starší než mamka“ (25/17). Pracoval jako městský úředník. Měl 

„hodně různejch známejch a kamarádů“ (28/11). Po revoluci „měl na svoje jméno jakoby firmu 

(31/10), …nakupoval drogistický zboží a prodával ho do koncových prodejen“ (31/5-6).  

Smrt otce je v ostrém kontrastu k vyrovnanosti dosavadního rodinného života a je vnímána 

jako šok. Bedřich si není vědom žádného problému, chybí mu vysvětlení: „někdy v noci našli 

tátu ležet, zřejmě tam prostě skočil, spáchal sebevraždu a… nevim…, nevim, jako žádnej dopis 

nebo nic nebylo, takže..., nevim, já jako dítě jsem neměl pocit, že by byl v nějakejch jako 

problémech nebo jakože by ta firma jako nějak neprosperovala nebo jako úplně nevim…, 

nevim…, takže tam jako... prostě takhle z ničeho nic jako...., no… pak přišel takovejdle šok, no 

vlastně ještě pak asi tejden, nebo nevim, jak dlouho byl v nemocnici, ale to už se jako 

neprobral“ (31/ 25-29). „Je pravda, když byl táta tenkrát v tý nemocnici, tak to jsem se modlil 

každý večer jako dítě, neměl jsem jako žádnou modlitbu. Ale ta situace byla taková zoufalá, tak 

jsem prostě si řikal, Bože dej, ať ten táta neumře, ať se nám vrátí… A pak bylo zajímavý, že 

ten…, vždycky jsem měl pocit, jakože tam to má nějakej jako smysl, že to prostě stálo za to si 

tohleto tak nějak říct, a ten poslední den jsem měl pocit, že už ne, že už to bylo jako zbytečný “ 

(39/1-5). Uvědomuje si, že nejbolestivěji doléhá celá situace na matku: „já vím, že už mě tenkrát 

to přišlo, že to je asi nejvíc nespravedlivý a těžký pro tu naší mamku no“ (31/42). Matka nalézá 

oporu u přátel a vyrovnává se i s ekonomickou tíží situace. Dokáže sebe i syny provést těžkým 

obdobím, aniž by je ještě více zatížila. Rodina nachází novou stabilitu: „takže samozřejmě 

zkraje to bylo takový nějaký náročný, nezvyklý, ale postupem času si člověk jako zvyk “ (32/17-

18). Hovořit o otcově smrti se spolužáky bylo pro Bedřicha těžké, „… pro mě bylo nejhorší, 
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nebo nejhorší to je asi blbý slovo, ale nevěděl jsem, jak to říct spolužákům ve škole prostě“ 

(32/9-10). Byl to bolestivý zážitek a „…to nebylo něco, co bych chtěl s někým extra sdílet 

prostě“ (32/15-16). Oceňuje, že „na tom gymplu ta parta byla taková jako velice dobrá“ 

(32/24-25), a to přispělo k tomu, že se s novou situací lépe vyrovnal. 

Co se týče dalšího života, nevidí, že by otcova smrt jeho životní dráhu nějak změnila: „…nebo 

nemyslím si jako, že by mě to nějak pak ovlivnilo v tom, na jakou jsem šel střední školu nebo 

dál jak jsem vyrůstal, v tomhle ohledu by to asi bylo stejný “ (32/27-28). Uvědomuje si, že se 

brzy již ve svých 22 letech stal nejstarším mužem v rodině. Bedřich sám v rámci rozhovoru 

uvažuje o tom, co by bylo jinak: „Jako vim, že když jsem byl o hodně mladší, tak jsem právě 

tak jako vobčas jsem si říkal, že je to jako naprd, naprd, že tam ten táta není. A že člověk měl 

jenom omezenej čas jakoby na ňáký čerpání takovýho toho otcovského vzoru“ (37/20-22). 

Někdy si říkal, jestli se má s někým jít poradit: „A pak jsem si řek, hale, dyť já nepotřebuju 

s něčim poradit, já vím, co s tím mám dělat, jako ten úkol je můj, protože ho prostě zvládnu “ 

(37/25-26). Mrzí ho, že nemohl s otcem v pozdějším životě sdílet hovor nebo činnost. Je 

přesvědčen, že bude dobrý otec a těší se, že si to vynahradí u svých vlastních dětí. Bedřich 

uvádí, že do jejich rodiny téma smrti zasáhlo „dřív“ a „hmatatelněji“ (38/40). Rodina téma 

otcovy smrti zpětně neotvírá, “ mě prostě vždycky přišlo takový, spíš ze strachu, abych jí tak 

nějak nerozesmutněl, takže jsme se o tom nebavili, no… nevim, možná zbytečně, tak nevim no, 

ne jakože by to bylo nějaký tabu téma, ale prostě…, hm…, tak hlavně jsme byli moc malí na to, 

než aby asi se ňák dalo rozumně prostě sdílet s náma, a pak už to bylo příliš jako daleko a 

člověk měl pocit jako, že byl to asi sypal sůl do nějakých starejch ran, tak jsem to nějak 

neprobíral s mamkou, ani s bráchou vlastně ne..., nevim, to jsme tak ňák zažili asi každej sám 

nebo sám jakože, jako ty děti jsme se s tím vypořádali každej ňák jako po svým prostě a… a teď 

už to beru tak, jakože to už je nějak zažitý“ (39/16-23). Bolestný zážitek smrti otce každý zčásti 

zpracovává sám za sebe, ale zároveň je zde zřetelné semknutí rodiny a velká míra vzájemnosti. 

S ohledem na druhé se členové rodiny k tématu nevrací, ale v zásadě se tématu smrti otce 

nevyhýbají. Sdílejí se dobré vzpomínky.  

Na střední se v třídním kolektivu cítil dobře, „Gympl si myslím, že byla ještě lepší parta, jako 

ten jsem měl hodně rád, to jsem si hodně užil “ (32/43-44). Od matky dostává knihu o sociologii, 

a to ho nasměruje ke studiu sociologie na vysoké škole. To mu připadá jako „dlouhatánský 

prázdniny“ (33/30), kdy si „vesele odstudoval bakaláře a magistra“ (33/17). Rychle sbírá 

pracovní zkušenosti, až najde konečně firmu, která „na těch hodnotách opravdu staví“ (35/45-

46) a kde je „oceňovanej odborník“ (36/17). Nachází partnerku, se kterou po dvou letech 
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uzavírá sňatek. Kupují pozemek na stavbu domu a plánují rodinu. Je to pro něj „víc než dost a 

jsem za to vděčněj“ (38/2). U Bedřicha se často objevuje spokojenost, naplnění a radost. 

 

5.3 Analýza rozhovoru C 

Participant C (Jiří) je muž, 44 let, ženatý, má jedno dítě. Absolvoval studium pedagogiky na 

filosofické fakultě. Žije v menším okresním městě. Narodil se starším rodičům. Otec zemřel ve 

věku 60 let. Chlapci bylo 10 let. Příčinou smrti bylo selhání srdce. Matka pracovala jako 

prodavačka, nyní je v důchodovém věku. Jiří má tři nevlastní sourozence. Pracuje jako sociální 

pracovník, preventista, pedagog, lektor. 

Když otec zemřel a příbuzní to přijeli oznámit „mi bylo jasný, co se stalo “ (43/21). U Jiřího 

zřetelně vystupuje do popředí skutečnost, že každý smrt blízkého člověka prožívá jiným 

způsobem a potřebuje jiný přístup. Rodinnou atmosféru po otcově smrti popisuje jako „velký 

haló a spousta nářku“ (43/23) a velkou paniku. To jemu samotnému komplikovalo přijetí a 

vyrovnání se se ztrátou, „… že se s tím člověk nemohl vyrovnat tak, že by k tomu mohl v klidu 

přistoupit a akceptovat to“ (44/7-8). Je zde patrný odstup od emocí zbytku rodiny. Situaci půl 

roku po smrti popisuje jako „Teror smutku.“(44/14), kdy je nucen „chodit s páskou černou na 

bundičce do školy“ (44/16). Cítí se „stejně trapně“ (44/27), když ho učitelka „postavila před 

třídu a řekla jim, co se stalo“ (44/25). Přemíra emocí, lítosti, nářku je pro chlapce zatěžující. 

Konfrontace se smrtí může vyvolat různé formy strachů a pocitů, které třeba děti s ohledem na 

svou zralost mohou zcela jinak prožívat. Bolest rodinných příslušníků pravděpodobně překryla 

vnímání odlišných chlapcových potřeb.  

Vnímal, že pro matku, když jí umřel životní partner, byla situace náročná. Oceňuje, že si 

v praktickém životě dokázala dobře poradit. Jiří matku „moc neposlouchal“ (45/29-30) a na 

její výchovná doporučení reagoval “podle svého uvážení“ (47/7-8). Vidíme zde silnou 

osobnost, která se stává sama sobě autoritou. Na místo výchovy přichází sebevýchova. 

K některým rozhodnutím a vývojovým krokům přichází později nebo oklikou a naplňuje je ve 

zralém věku z vlastního rozhodnutí ve „smyslu nějaký vnitřní potřeby“ (46/37-38). „Ten vzor 

toho otce v tom raným věku, tak to byl poměrně vzdělaný člověk. Takže to tam někde v ňom je 

a zraje. A on sám to naplní ve smyslu toho ideálu, kterej někde v sobě nese “ (47/3-5).  

Jiří vnímá potřebu poznat otcovu osobnost. „V určitých chvílích jsem přemýšlel, kdo byl“ 

(45/2). Zajímá ho, co si od otce odnáší, co měli společného, jak ho sám v sobě najde. Vnímá, 
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že kdyby byl otec přítomen, tak by měl vedle sebe „osobnost, která by mě formovala a udržela 

u některých věcí“ (46/29). 

Ve vztahu k mužství se zamýšlí nad schopností akceptace a sebeprosazení. Hledá, kde je míra 

ochoty a trpělivosti, kdy má člověk být ochotný a trpělivý a kdy už ztrácí autenticitu a sám sebe, 

protože je ochotný příliš. Kdy vyjít vnějšímu světu vstříc a kdy zůstat u sebe. Reflektuje, že 

těžko vystupuje ze sebe a přizpůsobuje se okolí. „Spíš jako taková otázka. Kde je míra 

trpělivosti a kde je míra ochoty, když tam ta potřeba není?“ (47/15-16). 

Důraz je kladený na vnitřní autoritu, svědomí, překračování hranic konformity a vlastní 

tvořivost. „Vědomí, že teďka něco dělám proti té tradici, může být hledání vlastní spirituality. 

Že přes tu hranici porušení něčeho se člověk dostává sám k sobě a k vlastní spiritualitě, protože 

je to jeho vědomé rozhodnutí. A zároveň je schopen akceptovat i to, že může udělat chybu“ 

(47/28-30). 

 

5.4 Analýza rozhovoru D 

Participant D (David) je muž, 45 let, byl krátce ženatý. Žije v Praze. Vystudoval střední školu 

spojů. Nyní pracuje jako elektrikář nebo stěhuje. Otec, architekt, zemřel ve 46 letech na infarkt, 

když chlapci byly 3 roky. Matka zemřela v roce 2008 v 73 letech. Pracovala jako vrátná, 

v knihovně, často nepracovala vůbec. Byla závislá na alnagonu a alkoholu. David má o osm let 

staršího bratra. 

David uvádí, že matka byla v životě nespokojená a nedosáhla toho, čeho chtěla. Matka synovi 

nedokázala zprostředkovat kontakt s otcem: „No a moc toho nevím, protože matka hodně brala 

analgetika a zalejvala to alkoholem, alnagon a tohleto. Takže nějaký ty stavy, lítostivá, zlá 

anebo…, jo takový to normální, to tam moc nebylo “ (50/7-8). Chybí i kontakt s historií celé 

rodiny. Matka se o rozvoj chlapce nestarala, izolovala ho od světa a nepodpořila v samostatném 

životě: „Matka byla proti celýmu světu a mě do toho světa automaticky vložila taky. Byla to 

taková past. Já byl na ní závislej. Já jsem byl její blbeček “ (51/5-6).  

Ač otec zemřel již v Davidových třech letech, několik zážitků si vybavuje: „Nějak ty zážitky si 

s ním trošku jako pamatuju “ (52/7). O osobnosti otce se mu nepodařilo nic zjistit a přiznává: 

„Já vlastně vůbec nevím, jakej byl táta “ (52/9-10). Je zde patrna velká touha dozvědět se víc 

o otci a v té souvislosti i zvláštní vztah ke hřbitovům: „…mě jako dítě přitahovaly hřbitovy. Mě 
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to přišlo jako takový magický. Já myslím, že to byla taková ta touha poznat mýho otce. Já si to 

tak aspoň vysvětluju“ (57/2-3). Matka „tátu akorát pomlouvala“ (61/39), a tak mu jeho reálný 

obraz zprostředkovat nedokázala. Ani v širší rodině se David příliš nedověděl, protože zde byly 

napjaté vztahy. Zůstává jen několik střípků, které mu zprostředkovali otcovi přátelé. Obrysy 

jeho osobnosti zůstávají nezřetelné. Na internetu „jsem našel nějaký jeho výtvory“ (62/10). 

Neví, jestli to souvisí jen s otcem, ale „vybavuju si prázdno, že mi bylo pět let a že jsem cítil 

prázdno“ (64/15). S pocity prázdna byl zvyklý vypořádat se alkoholem. V poslední době 

navštěvuje psychoterapii.  

Pokud se mu někdo z příbuzných nebo přátel rodiny věnoval, cítí to jako velkou podporu 

svých schopností a s vděčností na to vzpomíná. Nerad pracuje v kolektivu. Necítil se dobře ani 

ve školních kolektivech. V kolektivu se problémy vrší a není možné odejít.  

Vnímá, že vyrůstal bez vedení: „Já jsem třeba byl na zahradě bezprizorní, a bylo mi pět let, a 

máma se tam někde proměnila na nic. A já jsem nebyl k ničemu vedenej. Tak jsem nějak tak… 

vyrostl sám. Tak si vyrosti sám. Tak to bylo takový nepříjemný. Bezmoc. Tak vyvinuly se 

takovýty vlastnosti jako bezmoc, úzkost, strach“ (64/16-19). Je pro něj náročné vybudovat si 

vlastní vztah ke společnosti: „Tady je problém, že já se nedokážu zařadit do tý společnosti. Já 

stejně budu vždycky tak jako prchat, takže nikdy nebudu tak jako úplně plnohodnotnej“ (63/36-

37). 

Vzhledem k tomu, že se v dětství neměl ke komu vztahovat, nedostávalo se mu ocenění ani 

vřelosti, je pochopitelné, že se vyrovnává s pocity nenaplnění a objevuje se úzkost a prázdno. 

Rád by se dozvěděl víc i o matce, ale těžko hledá někoho, kdo by o ní mohl vyprávět. 

 

5.5 Analýza rozhovoru E  

Participant E (Erik) je muž, 24 let, svobodný. Absolvoval základní školu. Žije v menším 

okresním městě. Otec zemřel ve 30 letech. Příčinou smrti byla nemoc, pravděpodobně rakovina 

krve. Chlapci byl jeden rok. Matka pracuje jako kuchařka. Dříve pracoval u ochranky a jako 

hlídač. Nyní dojíždí do Mladé Boleslavi do „Škodovky“, montuje příslušenství do aut. Žije 

s matkou ve společném bytě. Erik má sestru, té je 30 let.  

Erik charakterizuje vztah rodičů jako „hodně hezkej vztah. Byla tam taková ta láska. Úctu mezi 

sebou měli velkou. Jeden pro druhýho, všichni jako pro rodinu…“ (72/2-3). Pro matku byla 
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smrt životního partnera velmi bolestná a dva roky hledala novou rovnováhu. Babička pomáhala 

s výchovou dětí.  

Erik má vřelý vztah k matce, sestře i k širší rodině. S rodinou sdíleli společné chvíle, jezdili 

na výlety. Sestra si s ním v dětství hodně hrála, věnovala se mu, později se osamostatnila, nyní 

zakládá vlastní rodinu. Životní impulsy našel ve společenství křesťanů. Od dětství je veden 

k víře, rád chodí na pěší poutě, pravidelně navštěvuje mše a setkání křesťanského společenství. 

 Erik o tátovi sděluje: „že byl strašně hodnej chlap a (krátké zamyšlení) a víc nevím “ (70/4). 

Mámy se na otce, pravděpodobně ze soucitu nevyptával: “Já vím akorát, že byl hodnej a víc 

jsem se ani já neptal“ (70/11). Význam smrti otce v životě vnímá tak, že by v rodině byla 

„…jiná výchova. Byli bysme třeba akčnější. Dokázal bych třeba opravit víc věcí než teď“ 

(72/13). Na otce vzpomíná při mši v modlitbách. S rodinou navštěvují jeho hrob a připomínají 

si ho během svátečních příležitostí. 

Erika u mužů, se kterými se potkává, oslovují různé aspekty, ze kterých dokáže čerpat. O sobě 

říká: „Měl jsem i hodně možností někam to jako dotáhnout, ale většinou jsem se k tomu stavěl 

jako že né, že zájem nemám, spíš tedy. Radši pracuju, než se učím“ (69/11-13). Místní platové 

podmínky a způsob pracovního nastavení mu přijde nedůstojný. Našel si práci mimo bydliště a 

těší se na změnu: „Doufám, že tam dlouho budu a že poznám něco úplně jinýho a že poznám to 

svoje Já a budu mít to svoje Já. A že za mnou nikdo stát nebude. Maminka nebo někdo. Prostě 

se snažím na vlastní nohy fungovat “ (69/15-16). Snaží se postavit pevně do života. Uvědomuje 

si potřebu poznat sám sebe a posílit vlastní já. Usiluje o samostatnost. Hledá vlastní pevný 

základ dříve, než vstoupí do vztahu s partnerkou. 
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6. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY  

 

Pro pilotní výzkumnou sondu se ukázala IPA jako nosná metoda, která odkrývá subjektivní 

zkušenost participantů a s jejíž pomocí lze odpovědět na zvolenou výzkumnou otázku. 

Jednotlivé životy participantů se liší, podobně se liší i jejich vyprávění a vidění světa. I přes 

individuální specifika příběhů lze poukázat na některé shodné body. Cílem výzkumu bylo 

zachytit subjektivní zkušenost participantů a odpovědět na výzkumnou otázku: Jaký význam 

sami participanti přikládají smrti otce v kontextu vlastního života? 

Participanti ve svých vyprávěních vyjadřují některé významy přímo, jiné vystupují na pozadí 

vyprávění. Můžeme zde stručně poukázat na některé z nich. Ostatních se dotýkám podrobněji 

v jednotlivých analýzách. Smrt otce byla pro participanty bolestným zážitkem (participant B, 

E). U několika participantů zpřítomnila v jejich životě téma smrti a ztráty blízkého vztahu 

(participant B, C, E). Jiní participanti naopak nemají kontakt se smrtí otce a v rodině se o tématu 

nemluví nebo mluví velmi málo (participant A, D, E). Myšlenka na otce se vrací v klíčových 

okamžicích života (participant A, B, C). Chybí možnost sdílení a rozhovoru (participant A, B, 

C). Muži vnímají, že jsou ochuzeni o důležitý dlouhodobý vztah (participant A, B, D, E). 

Postrádali v životě opěrný bod (participant A, D). Participant C postrádal někoho, kdo by ho 

udržel u určitých činností, osobnost, která by ho formovala. Participanti D zmiňuje, že vyrůstal 

bez vedení. Je zmiňováno omezené čerpání otcovského vzoru (participant A, B). Vynořuje se 

otázka, kdo byl můj otec (participant A, C, D) v souvislosti se vztahem k vlastní minulosti a 

kořenům. Participanti vnímají, že k určitým životním úkolům nejsou dovedeni výchovou a že 

k nim přicházejí individuálním způsobem nebo ze svého vlastního rozhodnutí (A, B, C, E). 

Někteří vnímají, že se k určitým vývojovým krokům dostali „později“ nebo „oklikou“ (A, C, 

D, E).  

Dále se setkáváme s významy, které vystupují z jednotlivých vyprávění. Z výsledků analýzy se 

ukazuje, že muži přikládají absenci otce v kontextu vlastního života různou důležitost 

v závislosti na tom, jak se jim daří utvářet vlastní mužskou nebo otcovskou identitu. 

V oblastech života, které se jim podařilo uchopit aktivně, nalézají pevnou vnitřní stabilitu. 

Někteří se opírají o vlastní rozhodnost, tvořivost, sebevýchovu nebo víru. V jiných oblastech 

pocit bolesti, prázdnoty nebo nenaplnění v různé míře přetrvává. Myšlenka na otce se vrací 

v klíčových okamžicích života. Muži vnímají, že jsou ochuzeni o důležitý dlouhodobý vztah. 

Z výpovědí participantů vystupují následující subjektivní zkušenosti:  
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Vztah matky a otce má vliv na to, zda je později matka schopná zprostředkovat nebo sdílet se 

synem obraz osobnosti otce a v jaké kvalitě. Pokud je matka zralá a rodina má dobré zázemí, 

vyrovnává se rodina se smrtí otce snadněji. Důležitá se jeví také celková situace, které se se 

smrtí pojí. Pokud je smrt náhlá a neočekávaná, pozůstalí nemají možnost se připravit, 

porozumět příčinám, těžko akceptují okolnosti. To může to být další zátěží, která způsobí, že 

se vytvoří v rodině „bolestný prostor“, který je obtížně přístupný všem zúčastněných. Na 

druhou stranu může být překonání společného bolestného zážitku posilující pro růst rodiny a 

jejích členů.  

Schopnost matky vyrovnat se ztrátou životního partnera a neztratit kontakt se vztahem k němu 

a k sobě, je důležitá pro matku i pro syna. Podpora v procesu truchlení může rodině významně 

ulehčit další vývoj.  

Smrt otce je tématem, ke kterému se rodinní příslušní neradi vracejí nebo tématem, které se 

neotvírá. Častá je potřeba ohleduplnosti a taktnosti vůči matce a sourozencům. Syn nechce 

připomínat těžké životní období a otevírat stará zranění. Chlapci zřetelně vnímají bolest, kterou 

matka prožívá při ztrátě životního partnera. V souvislosti s tím, může dojít k potlačení vlastních 

pocitů. Členové rodiny mohou mít zcela různé potřeby, co se týče truchlení a zvládání 

emocionální zátěže. Tato skutečnost může vést k izolaci členů nebo ztrátě kontaktu se sebou 

samým, se svými bolestnými prožitky. Smrt otce může zasáhnout a narušit prostor dětství.  

Velmi těžké je pro syny smrt otce sdělovat vrstevníkům a okolí. Je to zážitek, který není 

jednoduché v dětském věku uchopit a ani vyjádřit. V českém kulturním prostředí je smrt z velké 

části tabuizována a odsouvána na okraj.  

Rodina hledá novou rovnováhu. Může dojít k trvalému zhoršení ekonomické situace. 

V návaznosti na snížení socioekonomického statusu se setkáváme se s pocitem “nemám, co 

nabídnout“ nebo cítím se být “vedle“ ve vztahu ke kolektivu vrstevníků. To se odráží na pocitu 

vlastní hodnoty. Absence otce přináší větší zátěž pro celou rodinu. Nereflektované přenesení 

zátěže na syny může vést k problému se zodpovědností v pozdějším věku. Mají více povinností 

a jsou vedeni k dospělejším úkolům. Pokud chybí podpora a vřelost ze strany matky, muže to 

vést k únikům a přetížení syna.  

 

Pokud není obraz otce matkou zprostředkován, může docházet k horšímu navazování vztahu 

ke světu, k problémům s nalezením identity. Mužské vlastnosti chlapci doplňují na základu 

mužských vzorů ze svého okolí. Někteří participanti vnímají pozitivní vůdčí kvality u žen, a 
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dokáží je integrovat. Matky a příbuzenstvo často vhodně podporují kontakt se společností. 

Pokud měli participanti možnost setkat se s osobností, které si vážili, vnímají to jako výraznou 

podporu. Chlapci si utvářejí obraz otce na základě vzpomínek nebo vyprávění. Ten pozitivně 

nebo negativně ovlivňuje vyprávění matky, rodiny, přátel. Košatý a živý obraz otce úměrný 

věku pomáhá dítěti zabydlet místo, které jinak zůstává těžko uchopitelné. Obraz otce ukrývají 

synové ve skrytu duše jako ideál, ke kterému vzhlíží. Někdy si pomáhají fabulací nebo fantazií. 

Realistický pohled na svět přijde později s věkem. Pozitivní představa otce synům pomáhá 

v identifikaci se sebou samým.  

  

Vlastní otec je nositelem specifických osobnostních rysů. Nemůže být plně nahrazen jinou 

mužskou postavou. Dalo by se to shrnout do otázek: Kdo byl můj otec? Co máme společného? 

A kdo jsem já? Na základě porozumění tomu, kdo byl otec, participanti lépe rozumí sami sobě. 

Izolace od rodinných kořenů ztěžuje proces individuace.  

 

Participantům nechybí konkrétní otcova rada, ale rádi by svůj pohled v důležitých životních 

okamžicích sdíleli. Více než praktický návod jim chybí kvalita sdílení a kvalita rozhovoru. 

Participanti vnímají nenaplněnou potřebu sdílet s otci společné činnosti a pohled na svět. 

Někteří s otcem navazují vnitřní rozhovor nebo otce nalézají ve spirituální oblasti.  

 

Vystupuje zde téma sebepotvrzení. Synové dostávají od jednoho rodiče méně ocenění, 

případně v jiných oblastech, než by potřebovali. Chybí jim pohled rodiče stejného pohlaví. 

Těžší je cesta k utvrzení a vnímání sebe sama. Obtížnější je nalezení povolání nebo hledání 

vlastního místa ve společnosti.  

Část participantů zmiňuje pocity prázdna, nenaplnění, bezmoci, prázdnoty, úzkosti, strachu. 

Participantům chybí opěrný bod. Zažívají pocity nudy, jednotvárnosti, plytkosti. Je pro ně těžké 

navázat vztah ke světu a neunikat do jiných realit, neuzavírat se před společností. Naopak pro 

některé participanty je absence otce naopak příležitostí k větší vnitřní aktivitě, otevřenosti vůči 

světu a mají silný pocit vnitřní jistoty. Jsou přesvědčeni, že to zvládnou sami. Nechybí jim 

rozhodnost a nezávislost.  

Někteří participanti vnímají oblast partnerských vztahů jako problematickou. Setkávají se s 

pocity ostychu, nezralosti, neschopnosti se prosadit, neschopnosti udržet a pečovat o vztah. Jiní 

utvářejí dlouhodobé zralé vztahy. Připravují se nebo utvářejí rodinný život a cítí se v životě 

spokojeni. 
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Velký význam mají trvalé přátelské vztahy. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý vztah s otcem 

chybí, můžou mít vztahy s vrstevníky větší důležitost. Participanti vnímají jako podpůrné 

kvalitní společenství třídy, inspirativní pracovní kolektiv, práci v sociální oblasti, společenství 

věřících.  

Ve vztahu ke světu se setkáváme s hledáním míry otevřenosti a uzavřenosti vůči okolí.  

Na místo absence otcovské výchovy přichází větší důraz na samostatnost a sebevýchovu. 

V některých vyprávěních se objevuje subjektivní pocit, že participanti k osobnostním 

vývojovým krokům přicházejí později než jejich vrstevníci. Všímají si, že k určitým životním 

fázím nejsou dovedeni výchovou, ale přicházejí k nim jinou cestou a ze svého vlastního 

rozhodnutí. Můžeme zde vycítit tápání, hledání, nejistotu, ale i velkou míru otevřenosti, 

tvořivosti a transcendentálního přesahu. 
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7. DISKUSE 

 

V teoretické části práce se zabývám pouze vybranými teoriemi a jejich kritickou komparací. 

Některá témata hlouběji nezmiňuji, protože to nedovoluje rozsah práce. Výzkumná část se 

s teoretickými poznatky v mnohém shoduje a vhodně je rozšiřuje o individuální nuance a 

životní nálady. Výzkumná sonda nemůže sloužit jako ucelený pohled na problematiku. Spíše 

je souhrnem fenoménů, které se objevují v jednotlivých rozhovorech. Zabývá se subjektivní 

zkušeností a je limitovaná počtem participantů. Vzhledem k velikosti souboru participantů a 

povaze výzkumné sondy nelze výzkumná zjištění vztáhnout na celou základní populaci. 

Výzkumný vzorek je poměrně nesourodý z hlediska věku participantů, ve kterém jim otec 

zemřel. Vzhledem k tomu, že se sonda zabývá bolestivou zkušeností, nebylo jednoduché najít 

participanty, kteří by byli ochotni sdílet téma, o kterém hovoří jen výjimečně nebo vůbec. 

Vnímala jsem, že většina mužů otevírá téma otcovy smrti po dlouhé době. Neměla jsem pocit, 

že by participantům bylo nepříjemné o tématu hovořit, ale že je to pro ně nezvyklé. Původně 

jsem vycházela z předpokladu, že participanti budou na prvním setkání kontinuálně vyprávět 

svůj životní příběh. Během výzkumu se ale ukázalo, že souvislé a kontinuální vyprávění 

vyhovovalo pouze dvěma z pěti respondentů. Ostatním pomáhaly kladené otázky, takže jsem 

se snažila jejich potřebám přizpůsobit. Z toho důvodu je v rozhovorech patrna určitá míra 

nejistoty, a to se také na kvalitě otázek projevilo a některé jsou příliš návodné. Pro další výzkum 

by bylo dobré zvolit sourodější vzorek a více participantů. Vzhledem k tomu, že smrt otce je 

zátěžová pro všechny členy rodiny a každý člen se do jisté míry vypořádává s tématem sám, 

zajímavá by byla studie více členů jedné rodiny. V neposlední řadě je limitem výzkumu také 

nezkušenost výzkumníka a jeho malá zručnost s vedením rozhovoru a výzkumem jako 

takovým.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo zachytit a porozumět subjektivní zkušenosti mužů, kteří prožili 

otcovu smrt v dětství. Teoretická část pojednávala o proměnách otcovství a rodiny v dnešní 

společnosti. Autorka se zaměřovala na utváření otcovské identity a otcův vliv na vývoj syna. 

Věnuje se úmrtí otce, truchlení rodiny a vyrovnání se se ztrátou. Diskutuje možnosti podpory 

pro rodinu, jež se ocitá v zátěžové situaci. Na tématiku smrti otce se dívá očima několika 

vybraných terapeutů, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Zachycuje hlavní 

prožitky a potřeby mužů, kteří o otce přišli. Mapuje individuální způsoby hledání otcovství a 

možnosti podpory. 

Kvalitativní výzkumná sonda mapuje subjektivní zkušenost mužů s otcovou smrtí a význam, 

jaký dané skutečnosti přikládají v kontextu vlastního života. IPA se ukázala jako nosná metoda, 

která odkrývá subjektivní zkušenost participantů a s jejíž využitím lze odpovědět na zvolenou 

výzkumnou otázku. Z výsledků analýzy se ukazuje, že muži přikládají otcově smrti v kontextu 

vlastního života různou důležitost v závislosti na tom, jak se jim daří utvářet vlastní mužskou a 

otcovskou identitu. V oblastech života, které uchopují aktivně, nalézají pevnou vnitřní stabilitu. 

Někteří se opírají o vlastní rozhodnost, tvořivost, sebevýchovu nebo víru. V jiných oblastech 

pocit bolesti, prázdnoty nebo nenaplnění v různé míře přetrvává. Myšlenka na otce se vrací 

v klíčových okamžicích života. Chybí možnost sdílení a rozhovoru. Participanti vnímají, že 

k určitým životním úkolům nejsou dovedeni výchovou, ale přicházejí k nim jinou cestou a ze 

svého vlastního rozhodnutí. Můžeme zde vnímat tápání, hledání, nejistotu, izolaci a uzavřenost, 

ale i velkou míru otevřenosti, tvořivosti a přesahu.  
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PŘÍLOHA I. –   ROZHOVOR A 
 

Protokol pro přepis rozhovorů  

Tazatel (iniciály): V.G. 

Datum rozhovoru: 6.4.2017 

Stopáž rozhovoru: 2h 32 min 

Místo rozhovoru: Tábor 

Participant: A 

Rozhovor: první setkání  

 

Pomocné značky: (…) - krátká pauza; krátké zamyšlení - (krátké zamyšlení); smích – (smích); dlouhá 

pauza - (dlouhá pauza); zvýraznění slabik a slov podtržením – radost. 

 

V: výzkumník, A: participant  

V: Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohl vyprávět váš životní příběh, pokud možno od 1 

narození do dnešního dne, chronologicky. Nemusíte pospíchat, jsou pro mě zajímavé i 2 

podrobnosti. Pokud něčemu nebudu rozumět, tak se s dovolením budu doptávat.  3 

A: Narodil jsem se 19. dubna 1981 v B. do rodiny (krátké zamyšlení) jak to říct (krátké zamyšlení) do 4 

rodiny mladých manželů takového svobodnějšího smýšlení. Krátce po mém narození (krátké zamyšlení) 5 

nebo v době mého narození (krátké zamyšlení) byl můj otec na vojně. Moje mám a je z B., otec z K. 6 

Seznámili se na letních zřejmě undergroundových festivalech. Každopádně otec, když byl na vojně 7 

začala probíhat nějaká divná situace, které moje máma do teď pořádně nerozumí. Oni si psali dopisy a 8 

on vůbec jako neodpovídal a ona se na něj hrozně jako těšila jenže on prostě přestal komunikovat a pak 9 

(krátké zamyšlení) já si to nepamatuju podrobně (krátké zamyšlení). Pak proběhl zřejmě rozvod v 10 

atmosféře nějakýho jako nedorozumění. Moje máma to vnímá tak, že mu asi nějak jako topili nebo brali 11 

dopisy, které mu posílala. A on to asi vnímal, tak že ona s ním nekomunikuje nebo něco. Nevím, jak to 12 

probíhalo. Každopádně se rozešli a rozvedli se. Máma zůstala jako sama v B. a nevím po jak dlouhý 13 

době si našla nového muže. Každopádně v roce 84 se narodila moje sestra a přibližně ve stejný době se 14 

otec utopil. Legenda říká, že se otec utopil, když byli s přáteli někde u jezu v K. a trávili tam nějak 15 

společně chvíle. Přišla zrovna nějaká větší povodňová vlna (delší zamyšlení). To fakt jako jsou takový 16 

historky spíš. A tu holčinu jednu, co se koupala, tak to chytlo nějak jako pod ten jez. On tam za ní jako 17 

skočil. Pokoušel se jí zachránit. Se utopili oba dva. V té době se narodila i moje sestra, kterou měla moje 18 

máma s mužem teda jiným. Mám říkat jména.  19 

V: No. Možná pro orientaci, to bude lepší. Já to pak nahradím. 20 

B: Takže. Můj otec se jmenoval J. G. Moje máma se za svobodna jmenovala I. Š. a narodila se tada 21 

moje sestra D., kterou měla se Š. S. K tomu tátovi vím, že byl zámečník. Jeho otec byl horník. Táta má 22 

bratra a sestru J. A babička nevím, jak se jmenovala. Máma ta má v podstatě jako od své mámy má 23 

jednu sestru. A od svého táty má další sestru a dvojčata. Já nevím, jak jako hluboko mám ještě zacházet 24 

odkud přicházela máma a táta. To asi..  25 

V: Můžete třeba jenom naznačit. Záleží, jestli to pro vás je důležité. 26 

A: Hmmm (krátké zamyšlení). Je to takovej prvek, kterej by mohl nastiňovat situaci, ve které jsem 27 

vyrůstal. Moje máma byla první dcera mého dědečka a mý babičky, kteří se seznámili, když byl děda 28 

na vojně někde právě u B. On byl takovej jako bych řekl hodně svobodomyslnej. Moje babička byla 29 
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taková trošku jako konzervativnější. Takže si po určitý chvíli přestali rozumět. Rozešli se a děda se 1 

odstěhoval zpátky domů do H., kde měl potom další dvě ženy. S jednou měl tetu L., která teď je ve 2 

Francii a s další měl dvojčata, dva kluky, kterým teď je kolem čtyřiceti. Děda žil v tom H. Měl novou 3 

docela početnou rodinu, takže se s mámou moc nevídali. Asi tam jezdila na prázdniny. Vím, že z toho 4 

byla (krátké zamyšlení) trošičku jako (krátké zamyšlení) možná ještě je (krátké zamyšlení) hořká (krátké 5 

zamyšlení) trošičku. Dědu má hrozně ráda a babička měla další dítě s dalším mužem. Potom už byla 6 

docela spokojená ve svým životě. Každopádně potom, co vlastně se rodiče rozvedli, tak už prej ta 7 

komunikace celkově vůbec moc neprobíhala a potom co táta zemřel tak, už jakékoliv spojení na rodinu 8 

jejího táty bylo ukončené. Stejně tak, to probíhalo s dědou, protože vlastně jak bydlel v tom H., tak my 9 

jsme se prostě nevídali. Já jsem ho viděl poprvé třeba ve 14 letech. Takže já jsem vyrůstal v tom B. 10 

Narodila se sestra. Kterou máma měla s tím S. To byl zedník. Takovej jako člověk (krátké zamyšlení) 11 

já ho moc neznám máma s ním byla asi do mých sedmi let. Moc jsme si zase jako moc nerozuměli. 12 

Jedna z mých vzpomínek je taková, kdy se vlastně vrací v podroušeným stavu domů a je nějakej jako 13 

zpruzenej. Nevím, co se tam stalo mezi nima za situaci. Proběhlo nějaký jako (krátké zamyšlení) fyzický 14 

akty (krátké zamyšlení) a myslím si, že to byl jeden z okamžiků, kdy začal rozpad toho manželství, který 15 

se stalo (krátké zamyšlení) oni se rozvedly, když mě bylo šest, sedm let. Sestra je o tři a půl roku mladší. 16 

Takže jsme zůstali zase jako sami s mámou. Já jsem to moc neprožíval, moc si to nepamatuju. Docela 17 

brzo bych řek (krátké zamyšlení) těžko se to jako sleduje (krátké zamyšlení) začala máma žít s dalším 18 

mužem (krátké zamyšlení) s R. S., který byl o pět let mladší než máma. A se kterým se zřejmě seznámili 19 

ve městě. Takže oni, když se seznámil, mámě mohlo být tak dvacet sedm a jemu mohlo být, tak kolem 20 

těch jednadvaceti třeba. Takže to byl takojev, jako bych řekl, veselej život, jako že spolu často chodili 21 

do společnosti. Naše seznámení proběhlo docela v pohodě. Tak on byl jako mladej. Byl docela v pohodě. 22 

Já jsem chodil do školy. Byl jsem docela šikovnej, snaživej. Trošku jsme trávili často čas se sestrou 23 

doma sami, protože oni chodili často do společnosti. Bydleli jsme vlastně ve dvoupokojovém bytě na P. 24 

v B. A tam vlastně někdy z tý druhý, třetí třídy mi začalo být zvláštní, že moje máma se jmenuje S., 25 

moje sestra se jmenuje taky S. a já se jmenuju jako G. No… jsem si toho všiml. Tak jsem tak nějak jako 26 

chvíli prostě s tou otázkou chodil jako v hlavě. Potom jsem se jednou zeptal toho R., toho současného 27 

partnera a ten mi jako na tajňačku, aby se to máma jako nedozvěděla, že jsem měl tátu a ukázal mi 28 

nějakou fotku, která byla schovaná nahoře ve skříni a tehdy jsem se poprvé dozvěděl, že jsem měl tedy 29 

tohodle tátu a myslím si, že se to i po nějaký krátký době provalilo a že jsem o tom pak mluvili s mámou. 30 

Ona o tom asi moc mluvit nechtěla. Řekla mi asi nějaký základní informace. Že se utopil a že se přestali 31 

stýkat a pak to téma šlo jako spát v podstatě. No a já jsem dál chodil do školy. Potom přišla svatba R. 32 

s mámou. To jsem chodil tak do čtvrtý třídy. Potom jsem chodil dál do tý školy. Tam jsem přestoupil 33 

na druhý stupeň. Tam jsem na druhým stupni přestoupil do matematický třídy, kde jsme měli docela 34 

zajímavého třídního. A v tu dobu ta škola získal trošku jiný rozměr pro mě. Jak kdyby i tím, že to byl 35 

ten třídní (krátké zamyšlení) ten první stupeň byl jako takovej ženskej hodně, protože jsme měli takový 36 

učitelky a vlastně poprvé jsem se setkal s člověkem, kterej měl jako nejakej víc směr. Protože ten R. 37 

jako mladej kluk, kterej chodil do rudnejch dolů na fabriku, kde se vyráběly vzácný kovy. Pak chodili 38 

trošku jako s kámošema na pivko. Jako vlastně nic zajímavýho tam nebylo. Kdyžto ten třídní byl taková 39 

jako studnice zajímavých informací a příběhů. Potom jsme si vlastně všichni u nás ve třídě vytvořili 40 

k němu jako větší vztah a díky němu jsem začal chodit do takovýho přírodovědnýho kroužku. Chodil 41 

jsem zalívat rostliny, co byly tam na chodbách, jsem se o ně staral. Ve škole se mi dařilo.  Všechno bylo 42 

v pořádku. Trošku to bylo peklo doma. Kdy jsem se přestěhovali z toho menšího bytu do panelákovýho 43 

zase. A ten byl jako velkej. R. začal chovat rybičky v prostě jako v trošku větších rozměrech. Prostě 44 

jeden pokoj si zabral pro sebe a měl tam pěstírnu rybiček. My jsme byli v pokoji věděl se sestrou. V tý 45 

době umřela babička jako prarodič, kterýho jediného jsem měl, se kterým jsem se vídával, a to bylo 46 

vlastně tak, že babička měla na páteři nějakej nádor, ale ten se jako podařilo zaléčit (krátké zamyšlení). 47 

Každopádně od chvíle, kdy byla v nemocnici, tak já ani mladší sestra jsem se s ní nemohli vídat. Máma 48 
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z toho byla taková nervózní a měla jako strach vlastně. Sama s tím měla problémy. Bála se, že o babičku 1 

přijde. Nechtěla abychom babičku viděli v takovém stavu. Netuším vlastně, proč to tak bylo. Babička si 2 

vlastně pak zlomila krček a dostala do toho ještě zápal plic. Takže to šlo potom rychle. A byla to taková 3 

těžší situace u nás doma a maminka z toho byla opravdu jako špatná. Ona ani vlastně nechtěla, abychom 4 

jeli na pohřeb babičky, takže jsme zůstali doma nebo jsme možná jeli k babičce, mamince R. Ještě bych 5 

mohl říci, že R. měl mladšího bráchu a sestru, takže byl nejstarší a byl syn jednoho Slováka p. S. Který 6 

není, nevím, kde je, zmizel prostě. A potom babička měl a ty mladší dvě děti s panem B., kterýho já 7 

jsem poznal, když už byl jako straší, hodně kouřil. Už jsem ho poznal ke konci života a bylo mi tak těch 8 

sedm, osm. No pak právě, to už podle mě byli naši svoji, teda jako R. s mámou. V době, kdy umřela ta 9 

babička, takže přišlo dědictví. Zůstal byt po babičce. Proběhly nějaký spory mezi sestrou mámy a mojí 10 

mámou o to dědictví. Každopádně to dopadlo tak, že se spolu nějakou dobu nebavily. Teta S. se 11 

odstěhovala do P. se svým přítelem a my jsem se přestěhovali do toho bytu po babičce a ten byt, kde 12 

jsme bydleli jsme prodali. Myslím si, že v tý době začalo to období, kdy vlastně naši nebo máma s R. 13 

nebyli moc doma, takže jsem byl se sestrou doma já a tak nějaká jako se objevili docela nepříjemný 14 

situace (krátké zamyšlení) vyhrocený. Kdy sestra se jako pokoušela utíkat. Hodně jsme se hádali. Byly 15 

tam jako takový jako vypjatý situace. A ještě bych jako mohl podotknout (krátké zamyšlení) já nevím 16 

jestli mám jako říkat situace, který mi vystupujou v tý době, takový jako detaily. 17 

V: Můžete. 18 

A: Vlastně jedna jako z prvních vzpomínek, kterou mám je náš pes A. To byl velkej knírač, velkej pes. 19 

Takže v době, kdy já si ho pamatuju, byl velkej přibližně jako já. Mohlo mi být třeba pět .. to nevím 20 

(krátké zamyšlení) to už je na úrovni trošku snů. Ten od nás odešel, kdy jsem se přestěhovali do toho 21 

druhýho bytu a máma ho nezvládala. On byl dost dominantní a prodala ho vojákům. To jako takovej 22 

střípek, na který si vzpomínám. Pak je tam významnej okamžik, kdy si pamatuju na to, jak jsem se ptal 23 

toho R. na to, proč mám to jiný jméno a on mi ukazoval tu fotku. Viděl jsem tam prostě dlouhovlasýho 24 

pána s čelenkou, jak má velkou altovou flétnu. Mámě v klíně malý miminko. To byl vlastně že (krátké 25 

zamyšlení) takovej jako až pohádkovej obraz. Potom u nás doma… 26 

V: Můžete se možná vrátit k tomu, kdy jste to prvně slyšel, že máte tátu. Co jste u toho prožíval? 27 

A: Je to dost dlouho. Bylo mi třeba těch (delší zamyšlení) já prostě úplně nevím, kdy se to stalo (krátké 28 

zamyšlení) asi jsem bydleli ještě na Pionýrský. Už jsem uměl číst, takže to byla tak první druhá třída. A 29 

myslím si, že to byl jako takovej různej mix. Tohle mě nenapadlo. Vlastně jsem vůbec neuvažoval, že 30 

by to jako mohlo bejt, že mám jinýho tátu. To byl takovej mix pocitů. Lítost tam určitě nebyla. Takovej 31 

chvíli pocit jako nějaký takový výjimečnosti. Právě skoro až jako nějakýho románovýho, pohádkovýho 32 

příběhu. Takovej nějakej jako Plaváček, nebo prostě něco takovýho. Ale myslím jako, že to vlastně spíš 33 

proběhlo tak, že jsem přijal tu informaci, ale nevěděl jsem jako jak jí mám rozklíčovávat. Jestli jsem to 34 

řekl, nějakýmu svýmu jako kamarádovi, to taky nevím. Já myslím, že se ta věc, jako moc často 35 

neobjevovala (delší zamyšlení). Nevím. Nevím, jestli ještě v souvislosti s tím, když jsem se po 36 

prázdninách vrátili do školy. To už byla druhá, třetí třída. A já jsem věděl, že mám (krátké zamyšlení) 37 

tedy babička měla dvě sestry a jedna sestra měla muže, to byli takový velcí jako energičtí lidé. Tak ona 38 

přišla jako o toho svého muže tím, že on jako emigroval do Austrálie. A myslím, si že jsem hledal jako 39 

nějaký takový pohádkový prvky v tom životě. A vím, že jednou když jsem se jednou vrátili po 40 

prázdninách do školy a měli jsem vyprávět, co jsme dělali o prázdninách, tak jsem prostě jako řekl, že 41 

jsem byl v Austrálii, právě za tím strejdou a vyprávěl jim úplně takovej jako šílenej příběh o tom, jak 42 

jsme tam cestovali. Že jsme prostě dojeli vlakem k Balatonu v Maďarsku, tam jsme Balaton přeplavali 43 

lodí prostě a pak jsem někde nastoupili na letadlo, ale nebyl jsem schopnej nic vyprávět o tý Austrálii. 44 

Pak právě jsem se dívali s kamarádem na mapu o přestávce a on se mě ptal, proč jsme přes ten Balaton 45 

vůbec jako jezdili, když to muselo trvat hrozně dlouho a já jsem byl samozřejmě na lopatkách. To rychle 46 
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jsme nějak dementoval nebo jsem prostě o tom nemluvil radši. (smích).No. Myslím, si že jsme byli se 1 

sestrou trochu oba dva nervózní a těsně potom, co babička umřela. Když jsme byli ještě v tom velkým 2 

bytu. A začali problémy mezi námi. Nebo ani né mezi námi. Prostě jsem dělali hroznej jako (krátké 3 

zamyšlení) ještě jak jsme byli v tom druhým byte ještě v tom velkým, tak to už rodiče jako hodně chodili 4 

pryč a vraceli se pozdě. A my jsme různě zkoumali různý věci. Takže jednou spadla skříň že jo. Jindy 5 

jsme se pokoušeli dělat karamel, tak si sestra jakoby spálila jazyk. No a tedy tenhle (krátké zamyšlení). 6 

Máma dělal takový jako výchovný pokusy, aby nás udržela hodný, když jsme sami doma. Tak probíhali 7 

různý výhružky o tom, že půjdeme do pasťáku a takový jako věci. A takže si myslím, že jsme byli oba 8 

dva jako dost nervózní. A potom se to i projevovalo různýma našima hádkama a ona mi dělala různý 9 

jako naschvály. A já jsem se cítil jakoby ukřivděnej. Protože spousta těch věcí, která se stala tak moje 10 

sestra hodila na mě, nějak překroutil tu situaci, kdy já jsem se neuměl úplně bránit. Připadal jsem si 11 

trošku jako otloukánek. Pořád jsem jako umýval nádobí. Uklízel jsem, když ráno o víkendu chtěli spát 12 

dlouho, že před tím byli na flámu, tak jsem vlastně dělal snídani sestře. Prostě jsem to vnímal jako 13 

nespravedlivě. Pak jsme se přestěhovali do bytu po babičce a tak něják to probíhalo furt dokola. Nic se 14 

neměnilo. A já už jsem se dostával na konec toho druhé ho stupně. Ve škole jsem jako nějaký kamarády 15 

měl. Že by to bylo nějaký moc dobrodružný kamarádství, to ani ne. Vlastně mi přišlo, že jsem ani tak 16 

jako nevěděli, co máme dělat.    Já tedy rozhodně né. Byl jsem takovej, vlastně ani moc nevím(krátké 17 

zamyšlení), že jsem moc nevěděl do čeho se pouštět, tak a ještě bych se možná vrátil na ten začátek toho 18 

druhýho stupně, když jsem měli toho pana třídního Jílku, kterej byl mladej, takovej jako vysokej. Měl 19 

přes dva metry. A on (krátké zamyšlení) a vlastně na konci tý pátý třídy řekl, že jde učit na gympl, tak 20 

jsem to všichni nesli nešťastně. Protože jsem si ho oblíbili. A pak jsem měli zase nějakou třídní učitelku 21 

zeměpisářku straší paní. Bylo to takový jako o ničem. Přemejšlím jestli jsem měl nějaký problémy.  22 

V: A co ten Ríša, vedl vás k něčemu? 23 

A: Jako (krátké zamyšlení). No možná si pamatuju jeden okamžik, kdy vlastně ve dveřích nevím (krátké 24 

zamyšlení), že byla tma, už byl večer on byl nějak jako dojatej. Myslím, že se vrátili z hospody nebo 25 

něco a vím, že mi kladl na srdce, že se dobře učím a ať v tom pokračuju jako, že jsem jeden z mála, že 26 

můžu prostě dostáhnout (nedokončená věta). Jako on o tom mluvil z takový jako materiální stránky, jo 27 

že prostě se pak budu mít dobře. Jako, že jako neřekl nic, co by mě nějak o něčem přesvědčilo. Bylo to 28 

spíš takový mezi dveřma, nějaká jako(krátké zamyšlení) jak to říct slabší chvilka. Nějaká prostě 29 

průpověď. Ani si nemyslím, že jsme spolu trávili nějak víc času. Takže on trávil hodně času v těch 30 

dolech, tam byl směnnej provoz, takže on měl pár odpolední v týdnu, třeba jako střídavě měl volno a to 31 

si myslím, že nebejval doma. Máma chodila do práce, takže tam byla do čtyř. My jsme chodili do školy 32 

a pak jsme bývali v družině nebo potom už doma. Když jsme chodili ven se sestrou, tak asi spíš každej 33 

zvlášť, ale trávili jsem čas tak jako na sídláku. Na průlezkách nebo tak něco. A jako, že se potkáváš 34 

s lidma, nebo s dětma, co tam na tom sídláku bydlej, ale neměl jsem nějak jako vlastně jako (krátké 35 

zamyšlení) dost často se stalo, jak jsme se stěhovali,  že jsem se s někým seznámil, měl jsem nějakýho 36 

jako  kamaráda, ale potom ten kontakt ustal. Takže vlastně celkovej můj dojem z toho dětství, druhýho 37 

stupně, nebo vlastně z toho dětství byl takovej jako nebo je pořád neurčitej. Že vlastně nevím, co se 38 

pořádně dělo.  A bylo to takový jako plytký. Taková jako (krátké zamyšlení) že, bych prožíval nějaký 39 

dobrodružství. Občas jsem jel jako na tábor. Ale to jsou všechno jako návštěvy světů nebo situací, do 40 

kterých jsem na chvíli zapojenej. Potom tam všichni zůstávaj, ale já odjíždím zase jako jinam. Ono to 41 

bylo vlastně jako podobný, když jsme jezdili k babičce vlastně toho Ríši. Tam jsme začali jezdit, když 42 

mi bylo osm devět. Tam jsem se seznámil po delší době a nějakejma dětma a čas jsem prozkoumávali u 43 

fotbalovýho hřiště měli stavět jako nějaký zázemí pro fotbalisty a byla tam obrovská jáma zaplněná 44 

částečně vodu, bahno, sutě a prkna. Tak to bylo takový jako něco jako dobrodružství na opuštěném 45 

ostrově. To vím, že mě docela bavilo, že to bylo zajímavý. Ale pak prostě většinou skončili prázdniny 46 

a my už jsem pak byli furt doma. Já jsem měl dost často zarachy. Já jsem měl třeba dvojku nebo trojku, 47 
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tak už to byl problém, a dost často jsem měl výchovný problémy, že jsem nezvládal svojí mladší sestru. 1 

Tak jsem měl jako zaracha. A bylo to takový jako no (krátké zamyšlení) ještě jak jsme se stěhovali, jsem 2 

se seznamoval. Vždycky přátelství s těm dětma byly takový tří až čtyřletý a bylo to daný tím, že jsem 3 

byl na prvním stupni v jiný třídě, na druhém stupni v jiný třídě. A vlastně na tom vždycky mi prostě 4 

přišlo, že vedle mě jsou lidi, kteří maj jako svoje jako dobrý kamarády a já jsem jenom takovej jako 5 

vedle.  A když jsem třeba dost přecitlivělej ve škole. Že se mi dost často stávalo, že jsem se rozbrečel, 6 

když jsem dostal špatnou známku. A to bylo takový jako nepříjemný prostě, před třídou. No. Proběhlo 7 

nějaký jakoby první zamilování. Já jsem seděl v lavici s jednou sympatickou holčinou, že jo. A to ale 8 

jako nic extra. Akorát v tom vlastně posledním ročníku, když jsme se jako celá třída loučili, tak vím, že 9 

jsem si pro tu holčinu připravil jako květiny a pak jsem chodil asi dvě hodiny kolem jejího domu, pak 10 

jsem se tedy jako odvážil, že jsem jako zazvonil, dal jsem jí jako ty květiny a šel jsem zase domů. Takové 11 

nesmělé hodně začátky. To byla osmí třída. A v osmé třídě přišel ten okamžik, kdy jsme se měli 12 

rozhodovat, kam půjdeme na střední školu. Takhle zpětně, mám takový vlastně jo představy, že tam 13 

začalo moje potýkání s tím, že nemám svýho tátu, nebo vlastně nemám nikoho s kým mám víc intimní 14 

vztah, protože jsem se neměl s kým poradit, co bych měl dělat po tý základní škole, kam se vlastně jako 15 

přihlásit na tu střední. Rodiče mi dávali dost jako volnou ruku, s tím, že mi moc nedoporučujou gympl, 16 

že pak vylezu z gymplu a nebudu nic umět, ale moc vlastně mi víc neřekli, takže jsem nějak hledal. 17 

Přicházela elektronická revoluce, což bylo vzrušující. Bylo počítač prostě velký téma a velká 18 

budoucnost, tak jsem se rozhod, že půjdu na střední elektrotechnickou průmyslovku studovat počítačové 19 

systémy, což byl úplně novej obor kterej tak, kam jsem šel já, do L. nad B., otvírali teprve druhým rokem 20 

a já sejm byl rozhodnutej, že chci rozhodně jít na intr, abych zmizel z domu a byl konečně svobodnej. 21 

A tak zjistil jsem, že můžu tam být přihlášenej bez přijímaček, když budu mít dobrej prospěch, takž 22 

jsem se jakoby vzedmul. Né, že bych měl špatný známky. Byl jsem tak jako na dvojkách občas trojka, 23 

ale na konci tý osmý třídy jsem měl dvě dvojky, což jsem pokládal za velkej úspěch, vzali mě bez 24 

přijímaček. A já jsem začal jezdit na inter. Na intru to bylo takový jako setkán s tím, že to zase taková 25 

svoboda není. Jezdil jsme dost daleko. Ten L. nad B. je ais sto kilometrů a ta cesta tam trvala asi jako 26 

dvě a půl hodiny. Třeba ze začátku mi to v tý škole šlo jako dobře. Hlavně v matice, ta mě bavila dost. 27 

Potom mě začalo bavit číst různý knížky. To já jsem četl hodně i předtím různý knížky, ale mám na to 28 

takový jako nezřetelný vzpomínky. Vím, že jsem byl na matematické olympiádě středních škol a učilišť. 29 

Tam jsem měl jako úspěch, že jsem to vlastně vyhrál celý. Byl jsem z toho hrozně zklamanej, protože 30 

vlastně (krátké zamyšlení) jsem to považoval za velkej úspěch, ale jako by se vlastně nic nestalo jako. 31 

Celá ta situace okolo byla taková jako, když bych to chtěl nějak připodobnit, přijde mi to jako bych si 32 

sám prvně koupil jízdenku na vlak. Myslel, jsem si, že to bude větší sláva. Každopádně ta škola se 33 

k tomu taky postavila úplně divně. Jsem si myslel, že bych měl dostat něco za odměnu, jako že by ta 34 

soutěž celá, že tam byla jako nějaký umístění. A že jsem se musel nějak hrozně jako dlouze 35 

administrativně domáhat tý výhry, kterou jsem jako dostal v té soutěži. Ale vlastně jsem jí jako nedostal, 36 

protože ta soutěž probíhá tak, že děláš různý testy a příklady a pak po nějaký době přijde oznámení o 37 

tom jako to dopadlo. Člověk na to skoro zapomněl. Chodí nějak pravidelně do školy. Najedenou mu 38 

někdo z kanceláře přinese dopis o tom, že ta soutěž dopadla takhle.  39 

Na té střední jsem měli třídního pana S., který byl neuvěřitelně přísný, ale byl skoro až jako nepříjemnej, 40 

protivnej, neměl žádný slitování. Z jeho úst to bylo takový, že to dělal jakoby pro naše dobro, ale on o 41 

tom moc jako nemluvil, on si nás nepouštěl k tělu, byl jako dost nekompromisní. Byl chytrej, měl 42 

spoustu jako zajímavých informací. Když jsem ho tak zpětně analyzovali s klukama, tak jsme říkali, že 43 

byl fajn. Pak další zajímaví postava byl pan J.. To byl učitel matematiky, kterej (krátké zamyšlení). 44 

Trošku se o něm říkalo, že je přihřátej prostě. Tak že vlastně prostě, on si mě jako dost oblíbil? Mě šla 45 

ta matika a on mi vlastě jako doporučoval, abych šel po tý matice. Abych se přihlásil na výšku na nějakej 46 

matematickej obor a říkal to různě i před třídou a vzhledem k jeho jako chování a postavě mi bylo před 47 
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ostatníma klukama trapný se k němu vázat, abych něják jako nebyl prostě (krátké zamyšlení) né, že 1 

označovanej jako, že ho cokoliv, ale spíš vlastně, že by mi to mohlo snižovat kredit, před ostatníma 2 

klukama. My jsme vlastně byli škola, kde nechodily holky vůbec. Né že by to bylo jako nějaký pravidlo. 3 

V tý škole byly jako třeba tři čtyři holky. To byl obor. To bylo oborově, že nebyl zájem z jejich strany. 4 

Pak tam byl ještě jeden člověk. Toho jsme měli na angličtiny. To byl takovej trošku tajemnej, velmi 5 

sebevědomej, docela nekomfromní. Jako že moc nešel po tý fromálnost toho vttahu učitel a žák. Ně že 6 

bychom si s ním zrovna tykali. Bylo dost oblíbenej, ale ta jeho oblíbenost způsobila, že se mu žáci 7 

neučili a on nebyl rozhodně ochotnej používat nějaký učitelský donucovací prostředky a pak se rozhodl, 8 

že odejde ze školy. Než se tam snažit, když mi nemáme zájem. Což jsme opět chápali jako trošku zradu, 9 

ale prostě nebylo čemu se divit.  To byla zajímavá postava, protože mě tedy dost přišel zajímavej tím, 10 

že (krátké zamyšlení). Zaprvé bydel na dost zajímavém místě. My jsem chodili z intru přes celé město 11 

do školy. A byl tam starej zámek. A my jsme mohli chodit přes park toho zámku. To by tak 12 

dvouhektarovej prak. A když jsem vycházeli, tak jsem procházeli areálem toho zámku, když jsem 13 

vyhcázeli ven na ulici, tak on tam bydlel v domku, kde asi dřív byla konírny a nebo tam bydleli sluhové. 14 

To už bylo zajímavý a druhá zajímaví věc byla, že nám říkal, že se se ženou rozvedli,ale že jsou spolu 15 

protože spolu mají děti. To mi přišlo dost výjimečný, protože prostě žejo. Moje máma měla druhýho 16 

muže a no…jenom jakoby v porovnání. Takhle to nejk probíhalo. Tam jsem se opět setkával s nějkou 17 

jako nespokojeností s poměry ze krejch přicházím, protože jsem tam měl další jakoby a ještě 18 

intenzivnější srovnání jakoby s rodinami z okolního světa. Tím jak jsem bydeleli s těma klukama na tom 19 

intru, tak já jsem vlastně viděl nějaký rozdíly v tý péči. Takovej úplně jednoduchej příklad je, že já jsem 20 

vlastně v neděli, kdy se přijíždělo na inter. Byli různý jako buchty a to, co bylo v neděli na nedělní oběd 21 

a to my jsme jako moc neměli nějaký jako nedělní obědy. Máma moc nevařila, a když vařila tak hrozně 22 

nerada. Možná jí jako křivdím. Já si to moc nepamatuju. Jestli jsme si něco vezl na intr v neděli, tak to 23 

byl chleba s máslem a se salámem. A myslím, si že jsem si to často jako udělal sám. No a myslím, si že 24 

jsem byl takovej vlastně zklamanej a trošku mě vlastně mrzelo, že (krátké zamyšlení). Jakoby v těch 25 

rozhovorech s ostatníma klukama, tam často probíhalo to, že to nebylo jako chlubení, ale kluci si tak 26 

navzájem dávají na obdiv nějaký  formy spokojenosti, který maj třeba doma. Si vezou na ten intr. A je 27 

tam to jako zázemí a oni si část svého domova vezou na ten intr a takhle si to jako, né že ukazuji, ale je 28 

tam nějaká jakoby forma toho, že to je, jak se tomu říká, že se tam setkávaj ty různý formy blahobytu. 29 

V: Ty různý životní reality těch rodin, myslíte? 30 

No, no, no. A že se tam dostávají do toho kontaktu. Ono to bylo dost znát vlastně, jako kdo je z jakých 31 

poměrů. Už jsem se zase znova začal cítit trošičku jakoby vyloučenej. Jo, že tam byly jakoby silnější 32 

pakty, mezi těma lidma.  33 

V: Mohlo byste to prosím víc popsat? 34 

A: No. 35 

V: V čem jste vnímal rozdíly? 36 

A: No ty rozdíly jsme vnímal. No ze začátku jsme se různě oťukávali a seznamovali, ale třeba jeden byl 37 

takovaj, že když se v neděli přijíždělo na ten intr, tak se dělali takový jako hostiny. Né, že by to bylo 38 

nějaký velký nebo oficiální. Vytvářeli se různé skupinky, které se hostili navzájem, ale já jsem neměl, 39 

co nabídnout, takže jsem tam byl po určitý době jako vtěrka. Takže to už jsem se potom toho jako moc 40 

neúčastnil. A pak se vlastně objevila taková zvláštní příležitost. Já bych se vrátil ještě k té základce, 41 

ještě jsem si vzpomněl na něco. Myslím, že jsem dost času trávil sám. Zaprvé, že jsem měl různý ty 42 

zarachy a za druhé, že jsem úplně nebyl jako něják větší součástí toho kolektivu. Cítil jsme se trošku 43 

mimo, ale protože jsem byl vysokej, tak jsem hrával basket. Ale byl tam jeden kluk u nás ve třídě, se 44 
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kterým se jako s jedním z mála pořád jako dost přátelím. Myslím, že potom ještě o něm bude řeč, protože 1 

tam sehrál takovou zajímavou roli. A on taky hrál basket a byl v takový tý skupině dětí, co jezdili skejty, 2 

takový ti pohodový hoši. On byl dobrej v basketu a já jsem chtěl být trošku jako on. A ten basket (krátké 3 

zamyšlení) jsem dostal besketbalový míč a dost často jsem chodil různě hrát na hřiště, ale často jsem 4 

tam byl sám. Když jsem měl tu příležitost si zahrát s nima, tak jsem byl takovej jako trošku otloukánek, 5 

protože jsem nebyl moc průraznej. A vlastně jako kdybych v sobě neměl nějaký jasný vnitřní 6 

sebevědomí projevovat se nějakým, jak to říct, jako že udělat nějakou kličku v tom basketu, znamenalo 7 

projevit vlastně nějakou vlastní vůli. A to se mi vlastně moc nedařilo. Vlastně jsem neměl odvahu. 8 

Myslím, že to souvisí se sebevědomím vlastně, projevit, někoho nachytat někoho obelstít. A ještě jedna 9 

taková věc, v době tý základní školy, my jsme bydleli v tom bytě u babičky, potom co umřela a bydleli 10 

u nás dva bratři dvojčata, kteří u nás měli od rodičů poskytnutej azyl, protože je rodiče vyhodili z domu. 11 

Nevím kolik jim v tý době mohlo bejt. Jestli už byli plnoletí, nebo něco takovýho. A že brali pervitin. 12 

My jsem se s tím vůbec nesetkali, to jako vůbec nebylo znát, ale vím, že tam byl takovej okamžik. My 13 

jsme měli doma herní konzoli, segamegadrive. Což byl takovej jako herní počítač jenom na hry a my 14 

jsem k tomu měli takovej jako přístup se sestrou, že to byla ta odměna, že to bylo na povolení a nevím, 15 

přesně co jsem prožíval. A ten jeden klučina, když jsme byli u nás doma jsme se vrátili ze školy a on za 16 

to dopoledne se dokázal v nějaký hře dostat někam, kam jsem se nikdy v životě nedostal, protože né 17 

vždycky jsem mohl jako hrát. Ani jsme na tom nemohl trávit tolik času. A myslím, že to byl i okamžik, 18 

kdy Ríša začal pěstovat marihuanu a myslí, že to byla už osmá třída. To je vlastně asi tak něják, co jsem 19 

si vzpomněl. Jednou jsem stál na balkóně s tím klučinou, který u nás bydlel. A tak jako (krátké 20 

zamyšlení) já jsem si do tý doby toho ani nevšim. A začal se mě ptát, jestli tak vim, co tady na balkóně 21 

máme za kytička a ať se zaptám R. a tak to tak na něho hodil. A R. mi o tom jako vyprávěl, že to prostě 22 

je v Indii a že to je něco jako tabák (krátké zamyšlení) a nějaký jako nezávadný vysvětlení toho. To jsem 23 

nějak jako úplně neřešil. Začal jsem to řešit v okamžiku, kdy vlastně jsem se začali na intru seznamovat 24 

se staršíma klukama, kteří vlastně jako hulili trávu a já abych si jako udělal očko u nich, tak protože 25 

jsem věděl, kde to má R. jako nasušený a kde to schovává, tak jsem jim občas jako dovezl. A pak si 26 

myslím, že ještě …nevím jestli už jsem v tý době začal hulit nebo ne, to nevím. Je to někdy v tý době. 27 

Pak přišla taková věc, kterou jsem se sestrou neprožívali úplně jako dobře. A to bylo, že máma 28 

dlouhodobě toužila po tom přestěhovat se z paneláku na vesnici do domu, aby měla jako by svobodu, 29 

aby prostě byla oddělená od vlastně toho společenství těch lidí v tom paneláku, protože (krátké 30 

zamyšlení) když nad tím jako teďka přemejšlím (krátké zamyšlení), tak ty lidi asi nějakým způsobem 31 

tušili, co se ději, co tam asi jako probíhá, nebo jaká jsme rodina, takže to pro ni nemuselo bejt taky úplně 32 

komfortní a myslím si, že to byl jeden z důvodů odstěhovat se do svýho, ať už z toho důvodu, že když 33 

si pozve domů nějaký kamarády, povídaj si večer a chtěj poslouchat muziku, tak že prostě v tom 34 

paneláku je to omezený a je to všechno slyšet. Podařilo se jim najít domeček od B. My jsme se tam byli 35 

jako podívat s R. a byl to takovej. Tam bydlel nějakej starej komunista, Rus, kterej byl před revolucí 36 

šéfem nějakýho odboru, tý organizace československo-sovětskýho přátelství a ten dům byl jako dost 37 

zanedbanej. Bylo to dva roky po nějaký velký oblevě. Ten dům je ve svahu a my, když jsme tam byli, 38 

tak byli dost znát pozůstatky oblevy. Spláchlo to pole, tam je dlouhej kopec a nad ním les. Z toho pole 39 

je spoustu bahna. Na tom pozemku ve sklepě bylo bahno. Moc se nám nelíbil. Byl to takovej ten okálovej 40 

tip. První můj dojem, nebyl, že bych se tam chtěl nastěhovat, a tak nějak jsem měl pocit, že tam, kde 41 

jsme bydleli. My jsme tam bydleli tak tři roky, tak to zase pro mě byl okamžik, že tam mám kamarády, 42 

a že budu zase vytrženej z nějakýho společenství, i když už jsem v tý době jezdil na intr. A ty kamarády 43 

jsem tam měl dva tři roky, takže to nebylo nějak jako významný. Takovej okamžik nepříjemnej. Navíc 44 

do budoucna se opět spojil s plněním nějakejch povinností. Pravidelně vysávat, starat se o morčata, Furt 45 

to byly nějaký úkoly a za každej nesplněnej úkol byla nějaká perzekuce. Když jsem donesl špatnou 46 

známku, tak to byla zase nějaká perzekuce, pro mě to bylo dost (krátké zamyšlení) znamenalo 47 

nepříjemnosti. Potom, když jsem bydleli na tom baráku, tak člověk přijel z intru a teď různě kamarádi 48 
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jezdili o víkendech, tam k tomu na chalupu, tam k tomu na návštěvu. Hráli se dračí doupata a různý 1 

lamb párty se dělaly. To jsou ty…jako, že každej přiveze svůj počítač, pak se to napojí a hraje se prostě 2 

to. Takže takovýhle jako společenský akce. To jsme moc nejezdili. Jezdilo se hodně na koncerty, tak to 3 

já jsem pak jako jen výjimečně. Měl jsem takový jako tři kamarády, který mě provázeli, tak trochu delší 4 

dobu z toho B. A to byl vlastně Jakub, kterýmu se říkalo A., protože oni vlastně v ´93 se vrátili 5 

z emigrace, kam jeli v ´86 třeba. To byli starý přátelé mojí mámy. To byla takový jako další záchvěv 6 

svobody. A já jsem se začal kamarádit s Jakubem, který mě seznámil se svým bratrancem, H. K. Měli 7 

jsme (krátké zamyšlení) jako něco nás spojovalo. H. bydlel u Z. v H. Byl to vlastně bratranec Amíka. Po 8 

tom, co oni se vrátili, tak on dost často přijel. S A. jsem se kamarádili nevím proč, ale myslím si, že nás 9 

spojovalo i něco podobnýho. Je možný, že to bylo (krátké zamyšlení). On byl vlastně dost nešťastnej, 10 

že se vrátili do Čech, protože v Americe prostě chodil na karate, sbíral basebalový karty. V době, když 11 

se vrátili, tak ani jedno tady nebylo. Vlastně co tady jako mohl dělat. Věc, která mě na něm dost 12 

přitahovala, byla muzika, protože oni si přivezli neuvěřitelný množství CD. A bylo to dost zajímavý, 13 

protože to, co poslouchala máma s Ríšou doma, byli takový různý perličky americkýho nebo světovýho 14 

roku, rok ´n´ rollu, prostě takový ty jako muziky hypízácký, Led Zeppelin, Ping Floyd. To bylo vlastně 15 

jako dost zajímavý. V tý době byla éra kazet, takže já jsem si domů nahrával různý kazety a potom jsem 16 

měl další nějakou komoditu, kterou jsou mohl nabídnout na tom intru. Vlastně tak tydle věci nějakým 17 

způsobem začali utvářet to, v jaký společnosti jsem se pohyboval na tom intru. Samozřejmě tam bylo 18 

velký téma hudba, bylo tam velký téma to hulení. A potom ještě bylo téma jako knížky, ale to jsem měl 19 

spíš spojený. Knížky takovýho toho psychidelicky náboženskýho charakteru, takový ty jako 20 

různý…jako že jsme chvíli četli různý parapsychologický věci, různý takový ty jogínský věci, taková ta 21 

možnost dosahovat nějakejch jako nadzemských cílů. To s těma knížkama, zase bylo jako ve spojitosti 22 

s tím A. O něm jsem ještě nemluvil, to byl vlastně s tý party nás jako těch čtyř. Jako nemůžu úplně říct, 23 

nemůžu říct, že by to bylo jako zrovna s tím A., nějaký jako velký přátelství. Ale tíhli jsme k sobě nebo 24 

já aspoň určitě. Začal jsem taky trošku prožívat nepříjemnost svého rozhodnutí jít na intr, ať už tím 25 

vlastně, o čem jsem mluvil před tím, že jsem začal odhalovat rodinný zázemí a taky tím, že jsem vlastně 26 

byl roztrhanej. Měl jsem kamarády doma v B., který ale prožívali spoustu věcí beze mě. A pak jsem měl 27 

kamarády na tom intru, kde jsem těch věcí prožívali spoustu, ale ty měli vlastně taky svoje dobrý 28 

kamarády doma a měl jsem trošičku pocit, že to moje kamarádství, který já mám v B. není takový jako 29 

mají ti kluci z toho intru u sebe doma s těma svejma kamarádama. A no tak tam jako na intru byl takovej 30 

režim, že jsme prostě děti. V osm se vypínají zásuvky, abychom si nemohli svítit, prostě režim no. Tak 31 

to nějak jako probíhalo, já jsem se dostal do tady týhle jakoby trošku (krátké zamyšlení) Myslím si, že 32 

v tý době jsme byli hypísáci. Že to byl takovej jako záchvěv, kdy vlastně naši rodiče se mohli otevřeně 33 

přihlásit k tomu jaký byli, když byli mladí. A i na tom intru byli kluci, který měli jako podobný nějaký 34 

tendence a situace. A tak já se budu dál posouvat. Ve škole se mi přestalo trošku dařit. Zaprvý mě to 35 

nebavilo. Spoustu těch věcí mě nebavilo. Byl jsem trošku naštvanej, protože jsem zjistil, že my jsem 36 

pokusná třída, ten obor byl úplně novej a jako bylo znát, že ten vzdělávací plán není těm lidem úplně 37 

jasnej. My jsme měli hodně slaboproudý elektrotechniky. Samozřejmě z toho vycházej ty počítače, ale 38 

je to, je tam dost velkej skok. Je to něco podobnýho jako, když má člověk dvoukolák a auto. To je 39 

podobnej rozdíl. Takže jsem těm učitelům různě přestal důvěřovat a nějaký jako apely na to, že mi říkali, 40 

že jsem inteligentní a že se můžu víc snažit, tak to šlo kolem mě, začal jsem různě chodit za školu prostě. 41 

V: To jste byl ve třeťáku? 42 

A: Ne. To byl druhák. A takže to šlo tak trošku z kopce. Měl jsem dost málo peněz. To jsem prožíval 43 

taky dost špatně. Dostal jsem na cestu tam a zpátky. Občas jsem dostal stovku na útratu. Což se vázalo 44 

taky k tomu prospěchu, takže jsem většinou nedostal nic na útratu. To jsem řešil většinou tak, že jsem 45 

do školy jezdil stopem, abych jako měl nějaký peníze, abych mohl jít s klukama na pivo nebo jít někam 46 

jako na koncert. Což ale častokrát nešlo, protože jsem ty peníze neměl. Dřív byly ty koncerty jako potěch 47 
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vesnicích, různý ty punkáči. Já jsem se tam neměl jak jako dostat, to bylo takový jako (krátké zamyšlení). 1 

Tak to většinou dopadalo tak, že jsem zakalil v neděli večer, přespal jsem někde v B., pak jsem 2 

zmeškával pondělí ve škole. No a tak. 3 

V: A napsal jste si omluvenku? 4 

A: Buď jsem si napsal omluvenku nebo jsem šel k doktorce, ona byla taková benevolentní. A tam vlastně 5 

vstoupily další lidi. To byla R. H. To byla taková moje první velká láska. My jsme spolu strávili spoustu 6 

času. Ona byla starší, už za sebou měla pervitinovou zkušenost. Byla už mimo. Byla asi o dva nebo o 7 

tři roky straší než já. A já jsem byl takovej jako Janek, že jo, a ona už toho měla hodně za sebou. Byla 8 

to taková spíš platonická láska, protože v průběhu času ona čím dál víc začala tlačit na to, že jsme kluk 9 

a holka, ale to já jsme se jakoby neodvážil jakýmkoliv způsobem narušit vlastně to dobrý přátelství jaký 10 

spolu máme. Že jako jsme u nás poustukrát spali (krátké zamyšlení) a pak už vlastně (krátké zamyšlení). 11 

To trvalo třeba tak dva roky. Tak ke konci ona už byla taková hodně, že se snažila abychom byli spolu 12 

(krátké zamyšlení). Prostě do Holandska jsme jeli, tam jsem strávili nějakej čas, tak nějak bezcílně. Já 13 

jsem neměl v sobě žádný jako, že bych měl něco udělat. Jsme se tak jako nechával vlastně (krátké 14 

zamyšlení) když řeknu vláčet, tak to je takový hodně obětní, ale přidružoval jsem se k těm nápadům a 15 

k těm touhám těch druhých lidí. Než, že bych měl nějakou svojí vlastní touhu.  Tak to byla ta Radka 16 

Hejtmánková se svejma kamarádama, který byli prostě skvělí, bezstarostní, zajímavý pro mě. To se pak 17 

ve výsledku ukázalo jako takový křehký vlastně. Celá ta skupinka se zvláštně jako rozpadla. Pak jsem 18 

poznal ještě jednoho kluka, kterej dost významě zasáhl do mýho života. A to byl S. S., kterej se mnou 19 

chodil do třídy. My jsem se ze začátku spolu moc nekamarádili. On bydlel kousek od Lipníka. Takže 20 

byl místňák, ten dojížděl. A my jsem se spolu seznámili v okamžiku. To bylo konec druháku. Kdy jsme 21 

zjistili, že jsem se narodili úplně ve stějnej den, což bylo prostě takový zasde zjevení. Nějaká jako v tý 22 

době, člověk jako touží po těch velkejch věcech, tak jsem to brali jako velkej symbol, kterej jsem 23 

nějakou dobu tak jako trošku oťukávali, moc jsem tomu nepřidávali. Každopádně jako průlom přišel 24 

v době, kyd mě vyhodili z intru, kvůli nějakým, nevím co se to tehdy stalo konkrítne. Já už jsem měl 25 

určitě jako podmínku. Asi to bylo za alkohol nebo něco podobnýho. A já jsem měl samozřejmě protože 26 

zaracha(krátké zamyšlení) jsem mývali i na tom intru, takže jsem nemohl ijako chodit ven. V den mých 27 

narozenin jsem utekl. Samozřejmě jsem se vrátil podroušenej. A takže jsem dostal vyhazov. Naši nějak 28 

jako úplně (krátké zamyšlení)no rozhodně nebyli nikdy (krátké zamyšlení ) nebo možná jednou v tý 29 

škole. Takže jako nějaká komunikace mezi školou a jima byla taková jako neintenzívní, takže mě nechali 30 

ať si to vyřídím sám. A to já jsem s vlastně nastěhoval k tomu Sašovi, takže jsem dojéžděli spolu. Saša 31 

je z rodiny, kdy on žil s mámou a sestrou už straší. Tatínek zmizel někdy před lety jako alkoholik do 32 

míst svého bydliště. Někam do západních Čech. Saša byl (krátké zamyšlení) Saša je vysokej, dost chytrej 33 

a tvrdej. Je to takovej ten vesnickej hromotluk, který ví, co má dělat. Ví, co je správně. Moc věci 34 

neokecával. Myslím, si že ta tvrdost toho jeho života, v tom má dost velkou roli, protože prostě u nich 35 

doma to bylo dost vostrý, ještě když tam bydlel táta. Vím, že tam bývali jako nějaký fyzický věci. 36 

Myslím, že to dost ilustruje jeden příběh z jeho života, kdy si zlomil nohu a asi 14 dní to tajil, aby 37 

nedostal výprask. Takže byl takovej nekompromisní. Když mohl tak jezdil svému strejdovi pomáhat do 38 

lesa přibližovat dřevo, kácet. Když jsem u něho bydlel, tak jsem občas jezdili místo školy do lesa 39 

přibližovat  dřevo, abychom si vydělali nějaký ty korunka a já jsem tam dost často zůstával přes víkend. 40 

A pěstovali jsem trávu. Měli jsme nějaký jako projekty, že budeme dělat DJ a takový ty nápady. Myslím, 41 

že jsem občas experimentovali (krátké zamyšlení) i když teďko úplně asi teď nevím. Dvakrát nebo třikrát 42 

zkušenost s perníkem. To jsme ještě zapomněl na K. ten je z tý party. Ten je stejně starej jako my. Tak 43 

v době, kdy nám bylo 16, tak on hodně jel v perníku. Tak vlastně s ní jsem měl první zkušenost, to jsme 44 

si nitrožilně podali. Ale vy výsledku mě to nebavilo. Protože mi to přišlo nudný ve spojitosti s různejma 45 

těma literaturama psychidelickejma. Já jsem teď v situaci, kdy tam probíhá několik oddělených příběhů. 46 

Jeden příběh je na tom intru, jeden příběh je v B. Když jsem trávil léto v B., tak právě s tady s těma 47 
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klukama  s A., s J., s K., s K. jsem experimentovali s drogama jako je makovice, durman, rulík, prostě. 1 

To jsme jako si dávali. To nebylo úplně fajn, protože se člověk občas dostal do dost špatný situace a 2 

dost jsme jako vlastně byl zase sám. S tím rulíkem, to bylo asi jako nejděsivější, to bylo, že jsme jeli na 3 

o. Což byl tábor, který dělali rodiče těch mejch kamarádů, takovej jako indiánsko skautskej, takovej 4 

tábor, kde ty rodiče brali svý děti. My jsme tam s tou naší partou jeli a hrozně jsme se tam zrulíkovali, 5 

tak nás druhej den jako vyhodili. Kluci většinou jeli domů a já jsem jako úplně neměl odvahu, protože 6 

jsem byl strašně…že, jo halucinace. Mluvíš s lidma, který nejsou. Když už mluvíš s někým, kdo fakt 7 

exituje, tak mluvíš trošku o něčem jinym.  Tak nějak probíhal ten život můj. Zřejmě jsem neuvažoval 8 

nad tím, co budu dělat na střední škole. Možná tomu přikládám až moc velkou důležitost. A ve čtvrťáku 9 

vlastně přišla knížka A bude Hůř od Pelcla. To popisuje život za komára. Myslím si, že my jsme byli 10 

v tom komunismu ještě trochu utopení těma našima rodičema, jako křivdou. Kdy oni v tom svým mládí 11 

od 20 do 30 let prostě je prožili v tom komunismu a pak přišla ta svoboda. Ale oni tu svobodu prožívali 12 

s tím pocitem toho ukřivdění, kdy vlastně ztratili něco, co teď nedoženou. Popisuje cestu 13 

undergroundového člověka, který utekl do Evropy a pak pochodoval mezi uprchlickejma táborama a žil 14 

takovej ten trochu beatnickej život. Myslim, si že tam možná byly filozofický přesahy tipu Bondyho. 15 

Bylo to hodně o tam  jak byl bezdomovcem, tak ty situace tomu odpovídaj. No a my jsme to nějak četli 16 

s klukama ve stejnou chvíli. S A. a s K. a ve čtvrťáku někdy na jaře jsem se prostě rozhodli. K. měl auto. 17 

Nám bylo těsně před osmnácti rukama. My jsem se rozhodli, že utečem, že emigrujem. To nebyla ještě 18 

Evropská unie. Že se dostanem do Německa, do Francie. Budeme pracovat a žít svobodnej život, 19 

oddělenej od těch našich prostě zkurvenejch životů našich rodičů, který jsou nešťastný a vůbec nerozměj 20 

tomu, o čem svět je. Takže jsem vzali auto, vzali jsem nějakej jakoby majetek. Ne přímo, že bychom 21 

našim rodičům něco ukradli, ale to, co jsme měli my,  to znamená známky, prodali jsem kytaru. Jo 22 

takovýhle věci, co jsme měli(krátké zamyšlení) Takže jsem neměli skoro nic. A jeli jsem do Německa. 23 

A my jsem se dostali do Aše, a tak  jsme byli tak jako domluvený, že my vezmem hulení s A., protože  24 

nám bylo sedmnáct. A. už měl neplatnej americkej pas, já jsem neměl pas vůbec. A K. měl auto řidičák 25 

a pas. On jel přes hranice normálně oficiálně a my jsme šli přes zelenou. To jsme jako zvládli. Ale 26 

jakmile jsme se dostali na silnici. Nevím jestli nás někdo viděl a zavolal celníky. Každopádně nás 27 

kontrolovali, našli u nás nějaký hulení. Vzali nás na to…. Někdy přibližně ve stejnou dobu v už 28 

Německu, chytli i toho K., rozebrali mu auto. Celý to jako prohledali, jestli nepašuje nějaký drogy. My 29 

jsme byli na tý celnici v Německu, sáhodlouhý výslechy prostě. Co, proč, my jsme byli v takový tý 30 

pozici, teď si se mnou dělejte, co chcete a ještě jsem nakoupili kartóny cigaret a furt jsme u toho výslechu 31 

kouřili jednu za druhou. Oni moc nerozuměli tý situaci a vlastně se dostali do situace, kdy nevěděli, co 32 

maj dělat s náma. A jediný, co jim vlastně zbývá, je nás předat zpátky. Takže oni se nějak zkontaktovali 33 

s Českou policií a s rodičema. Rodiče řekli, ať nás pošlou zpátky. My jsme měli to auto, tak nás nechali 34 

ať se vrátíme zpátky sami. A proběhl ještě nějakej výslech na Český policii v Aši. K. měl infromaci, kde 35 

jsme, tak na nás čekal před těma policajtama. My jsme vylezli a zase jsme byli v podstatě svobodný. No 36 

ale jeli jsem zpátky, protože vlastně to byl pokus, kterej se nepoved. A znova zkoušet jsme to nechtěli. 37 

To bylo těsně před maturitou, na kterou jsem vlastně ani nešel, protože jsem měl ten rok 80 38 

neomluvenejch hodin, dalších nějakejch nevim kolik desítek omluvenek. Měl jsem neklasifikace z pěti 39 

předmětů, někde jsem propadal. Takže jsem ani ty oprvaky neudělal a propadnul jsem. A bydlel jsem 40 

na privátě s kamarádem, co chodil na stavebku. Se kterým jsem se seznámli s předešlý doby. Takže jsme 41 

byli takový jako psychonauti, když jsme bydleli na tom privátě. On tedy jako víc byl z Opavy (krátké 42 

zamyšlení) se kamrádil s tím perníkem, ale nebal jako extrémní. Pátej ročník čtyřletýho studia byl prostě 43 

zábavnej. Oni mě ve škole vzali docela na milost. Já jsem tam docela chodil. Byl jsem premiant v tý 44 

třídě. Ve třídě byli se mnou lidi, který taky propadli nebo byli (krátké zamyšlení) protože já jsem byl 45 

poslední ročník, kterej šel z osmý třídy na střední a po mě šel ročník až z deváty, takže byl prázdnej 46 

ročník po nás, takže jsem byl dost rád, že jsem měl kam propadnout. Takže jsme byli jedna třída a bylo 47 

to tak nějak jako v pohodě. Prostě jak říkám ve škole mi to docela šlo a trošku jsem si vlastně mohl 48 
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svým způsobem připadat zhrublejší. Protože před tím jsem měl problémy na tý střední, že jsem byl jako 1 

citlivej kluk. To byl tak možná jeden z těch okamžiků, proč jsem se rozhodl jet s těma klukama do tý 2 

ciziny. Protože s tou R. H. to dopadlo špatně. Ona zřejmě ztratil trpělivost. my už jsem se pak moc 3 

nevídali (krátké zamyšlení)bylo to takový jako né úplně vysvětlený. Když jsem se jednou vrátil z intru 4 

a šel jsem na nějaký takový ty místa kde jsme se setkávali vlastně v ten pátek, tak ona už tam byla 5 

s jiným klukem, s takovým jako punkáčem, který byl skoro z generace mých rodičů. On byl z tokový 6 

silný pankáčský party, v B. to hodně jelo, černý hadry, no.Takže ona se dala dohromady tady s tímhle. 7 

Ještě jsem se úplně hrozně ztrapnil (krátké zamyšlení),že jsem prostě (krátké zamyšlení). Protože jsem 8 

věděl, že je prostě něco špatně, tak jsem doma natrhal kosatce, prostě nějaký pěkný kytky. Přišel jsme 9 

na ten S., jsem to tam donesl. A ona už byla s tím (krátké zamyšlení). No a oni všichni věděli, že jsem 10 

spolu jako něco měli. Nevím, jak se ona vyjadřovala o mě těm kamarádům. Asi jsem z toho úplně 11 

nevycházel jako muž, ale spíš jako klouček. Takže to jako skončilo takhle. Shodou okolností tady 12 

v Táboře, někdo tady na Cestě slavil narozeniny a ona měla kontakty tady na tu anglickou kliku, co tedy 13 

žije, protože jezdila nějakou dobu s trevelerema. A to jsem se tady s ní potkal a ona vlastně se snaží být 14 

mužem. To vlastně bylo skoro jak fakýrský setkání, kdy člověk běhá potěch ostněch tý sitauce (krátké 15 

zamyšlení). Neví, něco slyšel. A my jsme se nerozešli jako ve zlém, ale vím, že pro oba dva jako ta 16 

situace (krátké zamyšlení) ty společný chvíle byly významný. Protože ona byla v době, kdy to bylo těsně 17 

po tý její drogový zkušenosti. A pro mě to byl první jakoby vztah. Navíc jsme spolu nikdy za ty dva 18 

roka nespali. To je takový jako zajímavý, ale já jsem neměl tu odvahu, tu smělost (krátké zamyšlení)tady 19 

tuhle. No to jen asi takový (krátké zamyšlení)zajímavost. 20 

V: Vy jste se potakali náhodou? 21 

A: Více méně náhodu. Tady je ten anglickej kluk. Myslím, že A. slavil narozeniny a já jsem se tam 22 

potkal s jedním klukem se kterým v nedávné době cestovala po světě a pak tady byla zase nějaká jiná 23 

akce a ona při tý příležitosti přijela za těma svejma kámošema, né kvůli mně. A já jsem zrovna v tý době 24 

na C. bydlel, takže jsem se tam s ní potkal. Já jsem viděl kluka, já jsem věděl, že tam asi je a teď jsem 25 

viděl kluka docela sympatickýho. Ona byl taková měla velký prsa měla takovej né úplně kulatej, ale 26 

hodně měkej obličej a teď jsme viděl takovýho mladýho kluka ostře řezaný rysy, hubenej. Takže to byla 27 

docela změna. A my jsme jim tam přinesli s Lenkou snídani a ona tam jakoby přišla, nějak jsem se 28 

bavili, já jsem to věděl a ona mě nepoznala, takže jsem tak nějak jako opatrně začal nasazovat tu situaci, 29 

aby bylo jasný, kdo jsem, pak už se to prolomilo a bylo to jako v pohodě. Strávili jsme pěkný odpoledne, 30 

bylo tak jako příjemný. Myslí si, že ona na tom (krátké zamyšlení), že to nemá úplně jednoduchý. Bojuje 31 

s tou svojí identitou.  Od tý doby jsme se zase neviděli, je to asi dva roky. Takže to jsem na konci střední 32 

školy. Pak jsem se hlásil na vysokou školu do Opavy na informatiku. To jsem si dal přihlášku. Tam jsem 33 

se zase snažil dostat bez přijímaček, ale to už nešlo. Protože jsem měl špatnou historii. Poctivě jsem se 34 

na to připravoval. Myslím, že jsem měl dobrý šance se tam dostat.  A takovej ten společenskej život, 35 

kterej jsem prožíval. Jako že jsem byl takovej osamocenej dobrodruh, tím jak jsem stopoval a jak jsem 36 

jezdil po tý Moravě. Tak to většinou nebylo s kamarádama. Myslím si, že jsem byl takovej trošku i 37 

pohádkovej. Mě to zaprvé dávalo příležitost vlastně se bavit s lidma, který neznali moje pozadí. S někým 38 

se potkáš, strávíš s ním den dva, kdy je to hodně srdečný. A vypráví si lidé společně o různých takových 39 

těch smyslech života a ták. Ale je to hozený do takovýho neurčitýho duchovního módu, kde se neřeší 40 

žádný konkrétní věci a furt je to, taková forma úniku, než jako nějakýho poznávání světa. No a jsem se 41 

hlásil tady na tuhle školu.To už jsem měl po maturitě, kterou jsem udělal. Tu maturitu jsem dělal hrozně 42 

zhulenej. Takže to tak i dopadlo, že jsem měl dvojku z matiky. Jedničku ze slohový práce z češtiny. To 43 

byla jediná jednička, protože jsem měl a psal jsem tam o situaci ve světě a o agresi ve světě a snažil 44 

jsem se tam dohledat, proč to tak je. A můj závěr byl takovej, že kdyby lidi míň jedli maso a víc jako 45 

přijali jako ženy, takže by to bylo lepší. Tak myslím, že proto jsem dostal jedničku. Takže už jsem byl 46 

ze školy svobodnej. Jel jsem na návštěvu k S. Tam jsem strávili víkend nebo několik dní. A měl jsem 47 
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jet na ty přijímačky, který jsem nestihl, protože jsem nemohl dospat a ráno na poslední chvíli jsme začal 1 

shánět kružítko a nějaký takový ty předměty a nestihl jsem autobus. A pak už jsem se prostě nemohl 2 

z tama vymotat. Takže jsem neudělal přijímačky a teďka jako jsme se se Sašou rozhodli, že pojedem do 3 

Holandska pracovat. Takže jsme vzali jako nějaký úspory v létě a spíš to byla taková jako, že jsme  4 

přijeli do Holandska a ze všech možnejch plánů to dopadlo tak, že jsme chvíli hráli na nábřeží na 5 

didgeridy a pak jsme koupili za peníze všechny, co jsme měli nějakej balík hulení. Pak jsme šli nakonec 6 

Amsterdamu, ještě jsem měli nějaký jako tripy a tam jsme byli uklizení. Pak když jsme to dohulili, tak 7 

jsem jeli zpátky domů. Takže z toho jako nic moc nebylo. Když jsem přijel domů, tak na mě čekal 8 

povolávák, takže jsem šel na vojnu. Na vojně tam mě vzali do hradní stráže. Tehdy když jsem byl na 9 

odvodu, jsem byl jako odveden.  Každopádně jsem se mohl odvolat, aby mě dali na civilku, to jsem jako 10 

neudělal, protože jsem prostě neplnil termíny(krátké zamyšlení)vůbec (krátké zamyšlení)jako. Byl dost 11 

jako to (krátké zamyšlení) nezodpovědnej tady v tomhle. Takže jsem jako musel nastoupit na vojnu, už 12 

nešlo jakoby jít na civilku. Takže jsem nastoupil k tý hradní stráži, tam mě prostě jako (krátké zamyšlení) 13 

já jsem tam šel s tím, že jdu někam, kde na mě nikdo nemůže šáhnout, protože já jsem svobodnej člověk 14 

a jakákoliv hierarchie, která je tam nastolená, je nastolená né, kvůli nějakým lidskejm zásluhám a je 15 

čistě formální z nějakejch vnějších úplně (krátké zamyšlení) s čímž já jsem jako né úplně korespondoval. 16 

Tam mě převeleli k psovodům. To jsem jel na Grabštejn. To byla taková posádka u Liberce na hranicích 17 

Polska a Německa. A tam to byl pro mě takovej jako teror, protože já už na tý střední škole jsem už jako 18 

vůbec nesportoval, protože jak jsem bydlel na střední škole na tom privátě. Tam jsem měl dost často 19 

problémy s jídlem, že jsem neměl moc jídlo. Byl jsem takovej vytáhlej hubenej kluk. Tam samozřejmě 20 

byl hrozně velkej dril. Se kterým já jsem za prvý jako nesouhlasil, ať už  s tou hierarchií právě. 21 

Nesouhlasil jsme vlastně s armádou jako takovou. Byl jsem pacifista. Tak jsem se rozhodl to vyřešit tak, 22 

že jsem řekl, že se zabiju a že mi daj jako papíry na hlavu a že se jako dostanu z vojny. V pohodě. Sice 23 

budu mít papíry na hlavu a nebudu třeba moct mít řidičák a tak, ale takhle jednoduchý to nebylo. Oni to 24 

teda jakoby vzali a šel jsem na nějaký jako (krátké zamyšlení) k psychiatrovi nebo k psychologovi teď 25 

nevím, kterej mi dal nějakej dotazník. Zjistil, že si vymýšlím, že nemám sílu na to něco jako sebevraždu 26 

spáchat, takže mě převeleli k posádce dělostřelecký tady do Jižních Čech. Jako k Jincům u Příbrami. 27 

Tam jsem dělal na štábu. Moje pozice byla kreslič, písař. Oni mě právě potřebovali spíš uklidit od 28 

nějakejch zodpovědností, od zbraní, aby měli jistotu, že nic neprovedu. Takže jsem byl na štábu. Psal 29 

jsem rozkazy. Byl jsem kancelářská myš. Vojna probíhala docela relativně dobře. Měl jsem tam nějaký 30 

jako kamarády R. K., ten byl asi jako hlavní kamarád tam. Tak na vojně to probíhalo docela v pohodě, 31 

docela jsem zesílil, protože jsem se účastnil nějakejch výcviků. Měli jsem tam dobrý jídlo. Takže jsem 32 

jakoby tak nějak zmužněl. Byl jsem tam za takovou svobodomyslnou kliku v tý posádce. Takovej ten 33 

sečtělej chlapec, kterej prostě je přemejšlivej a tak. Různě jsem se pokoušel vyrovnat s tím, že musím 34 

být na tý vojně, takže jsem tam hledal nějaký pozitiva, takže jsem tam našel, že jako do toho vstupu do 35 

života je vlastně fajn, protože jsou tam nucený spolu fungovat lidi, který by spolu jinak nekamarádili, 36 

protože jsem žil ve světě lidí, který si vybereš. Tam to bylo jinak. Člověk musel hledat tu cestu a musel 37 

hledat ty možnosti spolupráce. Trošku tam až vyběhl takovej jako nacionální tón, kdy vlastně my jsem 38 

ti společní Češi a že je to vlastně jako dobře pro tvorbu tý společnosti. Jako vášnivě fanatickej zastánce 39 

toho, ale přišlo mi to jako zajímavý, jako takovej moment. Možná ještě teďka, abych jako ještě nastínil. 40 

V době, kdy já jsem byl na tom intru, abych se vrátil, zřejmě probíhala nějaká situace doma. R. jezdil 41 

po montážíš, aby vidělal prachy. Máma dělala v bance, ona se základním vzděláním. Když byla mladá, 42 

tak taky hrozně rebelovala, utekla z domu, nedodělala školu a tak. Měla štěstí, že mohla vlastně pracovat 43 

v tý bance. A takže ségra byla doma s nima. Myslím, si že bylo dost jako bezproblémová v tý době, 44 

když šla do tý puberty, tak byla fakt jako v pohodě a začali se objevovat problémy mezi R. a mámou. 45 

R. byl hodně žárlivej a byl hodně cholerickej. To se objevilo párkrát i ve vztahu se mnou. Prostě začali 46 

bejt mezi nima problémy. Vždycky když se vrátil. Podezříval jí z nevěry. Moje máma je taky psí čumák, 47 

kterej neumí projevovet emoce. V tý době začali probíhat i z mý strany výčitky vůči nim. Já jsem jim 48 
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dával za vinu spoustu různejch věcí tipu jako, ať už toho rodinnýho zázemí. Jsem musel jít s kůží na trh 1 

na tom intru, tak třeba jsem mámě vyčítal její chladnost, kdy (krátké zamyšlení) a nebo spíš to, že část 2 

toho mýho dětsví zrtávili po večerech v tý hospodě, takže mi asi chyběla jako mateřská náruč asi, si 3 

myslím, že dost. Akorát tehdy bych to tak úplně nepopsal. Nepamatuju si, že bych dával mámě pusu, 4 

když jsem odjížděl na intr, nebo že bysme trávili s mámou nějaký hezký chvíle v dětsví. Jakoby nějaký 5 

jako v těsný blízkosti a takový. R. začal dost tlačit na to, aby s mním máma měla ještě dítě. Takže mám 6 

ještě jednu sestru J. a ta se narodila, když mě bylo 18 v 99 roce, krátce po mejch osmnáctejch 7 

narozeninách. Ale jako byl to takovej chvilkovej záchvěv v tom jejich vztahu, kdy to mohlo bejt jako 8 

lepší. Spíš neměli asi čas na něco jinýho. No ja jsem byl samozřejmě rád, mě to docela bavilo, stejně 9 

jsem jí vidíval, jenom občas, protože jsem byl na tom intru, pak jsem různě odjížděl do tý ciziny. Pak 10 

jsem byl na tom intru. Na tý vojně, z těma jsem se dotal prostě jenom občas, protože to bylo daleko. 11 

Žold byl 400 korun. To jsem neměl ani na cestu tam a zpátky. Tehdy už vojáci museli taky platit jízdný. 12 

Když jsem měl dovolenou, tak jsem jí strávil na posádce. A ani mě to domu nějak úplně netáhlo. Myslím 13 

si, že v tý době probíhala trošku idealizace mojí osoby v rodině, kdy moje sestra mladší, protože vždycky 14 

když jsem domů přijel, tak chvilku trvalo než naběhly nějaký ty stereotypy z tý předchozí doby. A to 15 

byli vlastně příjemný jako okamžiky, ale já jsme doma nezůstával dlouho. Sestře se pak začalo jakoby 16 

stýskat. Začala mě vnímat jako takovýho toho harmonizátora vlastně v tý rodině a asi jsem jí začal 17 

trošičku chybět. A myslím si, že taky přestala trochu důvěřovat našim a tak se jako upnula na mě a to 18 

pak pokračovalo v dětství tý mojí mladší sestry. Jak jsem tam byl vždycky jenom občas a nebyli žádný 19 

povinnosti a byl vždycky čas na tu zábavu. I ten R. potom kolikrát jako říkal, že mě má hrozně rád a že 20 

mě vlastně jako vnímá jako nějakýho (krátké zamyšlení) no já nevim, jak on to říkal (krátké zamyšlení) 21 

že si mě jako váží a  takový ty  řeči tohohle tipu. Kdy vlastně já jsem trošku tý situace mohl využívat. 22 

Já jsem se jim nesvěřoval. Ani moc o mim životě vlastně jako nevěděli. Když jsem byl doma, tak jsem 23 

jim vyprávěl nějaký jako příhody. Takže nějaký vzájemný jako (krátké zamyšlení). To i stou mojí sestrou 24 

D., pomáhání si v těžkejch životních situacích neprobíhalo. Všichni jsme byli (krátké zamyšlení) já 25 

nevím vlastně ani jak to probíhalo doma. Pomáhání si v těžkejch životních situacích moc jako nebylo. 26 

Myslím, si že to bylo tak nějak jako v pohodě. Sestra byla v pohodě. Já jsem se pak vrátil z vojny. Vrátil 27 

jsem se z vojny a vrátil jsem se do B. Moje první cesta byla za S. A tam jsem jako strávili, nějaký jako 28 

víkend. Dobrý to bylo pohoda, zábava. A vrátil jsem se do B. a teďka jako vlastně, přišla ta situace, kdy 29 

mám jako začít prostě něco dělat. Nějak se postavit jako do toho života. To já jsem vlastně jako neměl 30 

vůbec nejmenšího tušení. Navíc jsem se dostal do místa zpátky, kde rok jsem nebyl vůbec. Předtím jsem 31 

tam byl sporadicky čtyři roky. Čím dál tím míň. A takže jsem šel na pracák tam mi nabídli práci v jedný 32 

firmě s počítačema. Tak jsem tam jako šel pracovat. A to znamenalo, že vlastně, že to za prvý (krátké 33 

zamyšlení) jsem dlouho ten obor nedělal. Žil svým životem. Už tehdá na střední než jsem se hlásil na tu 34 

informatiku. Nějaký programování bylo v pohodě, ale rozhodně to nebylo tak, že bych si po večerech 35 

psal vlastní programy a prozkoumával jazyk. To určitě ne. Taková jako z nouze cnost. Tam jsme 36 

pracoval. Navazoval jsem znova kontakty s těma svejma přátelema. Byl jsem takovej svobodomyslnej, 37 

bezstarostnej, přátelskej, bez problémů. V práci my to moc nešlo. Protože jsem se neučil, nesnažil jsem 38 

se naučit to, co by mělo bejt mým budoucím úkolem. Takže tam to po nějaký době skončilo, docela 39 

záhy. V tý době, když jsem tam ještě pracoval jsem měl doma rozpor vlastně s Richardem. Kdy on byl 40 

zase nějak jako vyhrocenej, nepříjemnej a měl nějaký blbý kecy na mojí sestru a já jsem měl zase nějaký 41 

blbý kecy na něho. Byla potyčka a já jsem ho jakoby pro mě dost překvapivě sejmul, fyzicky, že jsem 42 

mu dal pěstí jako. Nejdřív asi do břicha a pak do obličeje, takže on se jakoby poskládal, takže to jsme 43 

udělal poprvý v životě. To jsem byl překvapenej. Já jsem se nepral. Můj první konflikt, kterej jsem měl, 44 

byl na základní škola s B., se spolužákem, jak už jsem o něm jednou mluvil. On byl můj napůl vzor, ale 45 

já to rozhodně nechtěl přiznat. A dělal si ze mě samozřejmě srandu. A tak jsme se začali prát a on mě 46 

samozřejmě přepral, že jo. Takže jako hrozná ostuda, bylo to ve třídě o přestávce, před celou třídou, no 47 

strašný, to bylo strašný. A takže mě vyhodil z baráku. Pár dní jsem přespával v tý práci. Pak jsem pár 48 
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dní přespával u A., kdy vlastně on udělal střední školu stejně jako já. Jeho rodiče koupili dům za městem, 1 

choval rybičky a celej ten barák nebyl k bydlení. To byl docela punk. Tam jsem přespával s tím A. 2 

Občas jsem mu tam pomáhal s rybičkama. Pak se to nějak doma urovnalo a já jsem se tam vrátil. Dostal 3 

jsem takovej jakoby pokojíček takovou komůrku. A moc jsem jakoby (krátké zamyšlení) ne to. Hodně 4 

jsem mizel z domu. Pak jsem začal pracovat jako sociální pracovník v nízkoprahovém centru pro mládež 5 

Open House. To byla taková nová zajímavá role pro mě. V podstatě ten krok, kterej jsem měl udělat už 6 

několikrát před tím. Vlastně mít jako nějakou návaznost z minulosti do budoucnosti, to mi furt chybělo. 7 

Pořád to bylo o tom, že vlastně na různejch těch mých místech,  kde jsem se pohyboval jsem si našel 8 

kamarády, který pak jako odcházeli. Nebo jsem se s nima pak už jako nevídal. Jedinej je ten vlastně S., 9 

A., teďka B. To jsou takový moje nějaký jako ty nitky k tý minulosti a to byl rok 2001, Open House, 10 

nízkoprahový zařízení pro mládež. Byla tam čajovna a bylo to takový ještě (krátké zamyšlení) Trošku 11 

tam byly ještě takový ty porevoluční doby a nálady. Bylo to spojený vlastně s tou mojí plnoletostí, ta 12 

svoboda, že jo takže to bylo takový jako (krátké zamyšlení). Že bysme měli nějaký evidence klientů 13 

vůbec jako neexistovalo. My jsme tam byli s M., chodili tam mladí kucí, byli to (krátké zamyšlení) Ty 14 

nízkoprahový věci nebyli moc pro cikány. Takže to bylo takový, že jsme byli starší kámoši, takových 15 

jako mladejch floutků, kteří prožívali podobný věci jako my před tím. No a stalo se toho hodně, různý 16 

jako buď milostný vztahy. Potom to bylo takový. Já jsem se vždycky hrozně zamiloval. Myslím si, že 17 

takový to znova spojení s tím, že mám svýho vlastního otce, kterej umřel, tak vždycky když jsem se 18 

dostal do nějakýho jakoby vztahu, tak to bylo s takovým tím, že to má bejt velikej příběh do konce 19 

života velmi romatickej. Prostě zásadní pro všechny. Byla ta R., pak byla vlastně M. V., ta byla z H. na 20 

Moravě. S tou jsem se seznámil u toho Saši. No a ona byla v Praze. Já jsem byl v B. Bylo to neuvěřitelně 21 

romantický, ale pak to taky bylo neuvěřitelně (krátké zamyšlení) neromantický. Prostě ta vzdálenost 22 

(krátké zamyšlení) v tý době začínali ty mobili a ona něják řešila spoustu těch věcí přes esemesky a to 23 

já jsem úplně necítil ten kontakt. Takže jsem na to dost pekl a ona mě jakoby podezřívala z nezájmu a 24 

to. I když to bylo jinak (krátké zamyšlení) ale prostě, to bylo takhle. Hmm. Tak jsem se vlastně nějak 25 

koketoval s nějakejema duchovníma směrama. Můj kolega v Open House, M.Z. Zarytej kastanědovec. 26 

Prostě, bledej, vyzáblej, s dlouhýma vlasama, vypadal jako jogýn z jeskyně. Hmmm. A taky tam byli 27 

lidi, kteří se věnovali hýnajáně a on tam jako dost často jezdil do B. jeden mnich ze Srí Lanky, tam měl 28 

jako takovou svojí nejsilnější skupinku podporovatelů a každopádně se začal znova objevovat ta nutnost 29 

nějakýho toho vývojovýho kroku. A takže jsem začal jezdit s karmapovcema. S diamantovou cestou.  30 

V: Jako Ole Nydahl? 31 

A: Ole Nydahl. V tý době jsem přestal hulit a byl to takovaj jako energetickej impakt do mýho života, 32 

dost. A vlastně objevilo se něco, co jako nějakým způsobem naznačovalo, že tudy by mohla vést cesta. 33 

A takže jsem s nima trávil hodně času. Vlastně to byl okamžik, kdy jsem se znova rozhodl, že půjdu 34 

někam na školu. A díky tý škole, to byl znova jako okamžik, kdy jsem se znova setkal jako s otcem, 35 

protože jsem řešil do budoucna jakoby peníze v tý škole. A věděl jsem jako (krátké zamyšlení)  nebo ani 36 

jsem nechtěl (krátké zamyšlení) Nebo to bylo úplně jakoby zcestný vlastně nějakým způsobem očekávat 37 

podporu rodičů. A (krátké zamyšlení) takže jsem se dozvěděl o možnosti mít sirotčí důchod, která je 38 

umožněná lidem, který mají mrtvýho rodiče. Jenže jsem potřeboval úmrtní list. Jako, že ten sirotčí 39 

důchod jsem měl už předtím, ale já jsem ho jako nedostával, ten šel jakoby rodičům. No. Taky tam kvůli 40 

tomu začali trošku spory. Protože jakoby ten sirotčí důchod byl víc než, co já jsem dostával a byl jsem 41 

(krátké zamyšlení) jako že (krátké zamyšlení) mi nekupovali oblečení prostě, nekupovali mi jídlo, 42 

protože jsem bydlel na tom intru, že jo (krátké zamyšlení) a tak to jsem považoval trošku jako problém. 43 

To byla jedna z výčitek vlastně, která se potom nesla v tom našem vztahu. Navíc se to spojilo ještě s tím, 44 

že když jsem byl na tý střední, někdy ve třeťáku se točila Johanka z Arku, francouzsko-americká 45 

koprodukce. Pro celej region to byla v podstatě zlatá žíla. Tam bylo obrovský množství peněz. Spoustu 46 
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lidí tam bylo v komparzu a já jsem prostě na podzim nejezdil do školy. A to bylo možná vlastně v tom 1 

čtvrťáku, zajímavý. Takže jsem měl spoustu těch omluvených hodin, omluvených, i když to bylo takový. 2 

V: Jako, že jste byl součástí toho komparzu? 3 

A: Byl jsem součástí toho komparzu. Jezdili jsme natáčet. Já jsem si vydělal docela dost peněz, osm 4 

tisíc na tu dobu pro mě jako to byla obrovská darda. Jsem to dal vlastně jako rodičům na uhlí. A ty 5 

peníze se mi jakoby nevrátili, nikdy. A jsem vlastně neměl ani nic z toho uhlí, že jo. Protože jsem byl 6 

furt na tom intru.  7 

V: Vy jste to dal jako půjčku? 8 

A: Jo, my jsem se domluvili tak, že oni to potřebujou jako půjčit. A v tý době přišla i moje první 9 

psychedelická zkušenost s tripama, že jsme si dávali někde nějakýho krystala.  A tam byl takovej jako 10 

hrozně divnej zážitek, protože, my jsme byli tři. Kluk a holka a oni byli o něco straší něž já. Pak tam 11 

byli ještě nějací lidi, kteří se pak oddělili a já jsem byl tady s těmahle dvouma na tý chatičce a hmm. 12 

Tam byl takovej jako divnej okamžik, kdy vlastně oni spolu byli někde uklizený a já se tam jako chvíli 13 

válel v těch různejch prožitcích. A pak ale jsem se dostal do nějaký role úplnýho dítěte. Já jsem se 14 

tam…nějak je našel. Ne, že by tam spolu se milovali nebo něco takovýho. Asi si jenom povídali nebo 15 

něco takovýho. Lehl jsem si mezi ně a připadal jsem si hrozně jako dítě, který hledá jako rodiče. Bylo 16 

to divný. Já jsem o tom s nima potom o tom nikdy nemluvil. Vlastně jsem svoje vnitřní věci nikdy 17 

s nikým moc neřešil, takže vždycky, když se mi stal nějakej takovej zážitek, tak to skončilo jakoby u 18 

mě. Jo, že prostě buď jsem se k tomu jako nevracel a nebo, když s o tom s někým mluvil, tak jsem mu 19 

říkal jako o těch ušlechtilejch aspektech těch věcí, ale taková věci, který byly intimní, ty jsem prostě 20 

skrýval a to nemyslím teď jako v souvislosti s drogama. To jsou různý situace, prostě společenský, jako 21 

že jsem je s nikým nesdílel, tyhle věci. No. Takže jsem si jel vyřídit úmrtní list do K. Setkal jsem se 22 

vlastně s dědečkem poprvé. Jel jsme na hrob otce se podívat vlastně, kde leží. A strávil jsem den 23 

s dědečkem. On mi něják jakoby vyprávěl. Co se stalo. Trošku mi vyprávěl o jejich rodině. Ukázal mi 24 

asi nějaký fotky. Já jsem se tam dost záhy začal cítit trošičku nepříjemně, protože samozřejmě jsem měl 25 

zidealizovaný představy o tom setkání, protože prostě kolikrát jsem asi vyhrožoval (krátké zamyšlení) 26 

nebo asi né (krátké zamyšlení) to si pletu se sestrou. Ta to dělala, že pojede za tátou někam do U, že 27 

jakoby opustí mámu a tak. Ale vím, že taky kolikrát jsem měl takový tendence, že se s nima něják 28 

zkontaktuju, ale nikdy jsem na to neměl odvahu.  Se kontaktovat vlastně s tím dědou, to jsou takový ty 29 

momenty, kdy člověk vlastně zoufalej. A pak se zastaví v telefoní budce, to ještě tehdá byly v budkách 30 

telefoní seznamy. A hledá vlastně v tom seznamu to jméno. Jestli by to mohlo bej. A no, ale díky tomu 31 

vlastně díky zlatejm stránkám jsem se byl schopnej se s ním zkontaktovat, ale byl to takovej jako starej 32 

pán, kterej…Babička už umřela. Dřív horník. Teďka v důchodu. Přividělával si tím, že opravoval 33 

televizory. Byl s nějakou mladou děvčinou, která mohla bejt prostě v mým věku, možná starší o něco a 34 

s (krátké zamyšlení) jako bych řekl s nějakou lehkou mentální disfunkcí, takže to pro mě bylo 35 

neuvěřitelný zklamání. A dědu jsme považoval za totálního buranam, kterej jako (krátké zamyšlení) 36 

strašný, prostě strašný. Jsem ztama odešel. Druhej den jsem se setkal jako s jeho bratrem. To byl vlastně 37 

podobnej zážitek. 38 

V: S bratrem dědy nebo s bratrem táty? 39 

A: S bratrem táty. Podobnej jako zážitek jako totální deziluze. Vlastně, co to jako je za svět. Protože, 40 

teďka jako to, co říkám je hodně vlastně pyšný, protože lidi prostě žijou nějaký svoje životy, ale prostej 41 

kluk, horník žijící s prostým děvčetem, který spolu měli dvě děti, což by vůbec nebyl jakoby problém 42 

jo, ale tam ještě byla taková věc, že oni měli dítě s dawnovým syndrome, pro který se jako (krátké 43 

zamyšlení) o kterým se rozhodli, že aby peníze (krátké zamyšlení) vlastně, který by dostávali jako 44 
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podporu nemuseli dávat do ústavu. Tak se rozhodli, že ho budou mít doma. A měli doma takový 1 

agresivní nebezpečný dvanáctiletý zvířátko. A bylo to takový celý hrozně nepříjemný. Pak jsem se viděl 2 

se sestrou. To bylo už jakoby lepší. Já jsem byl jako už hrozně zničenej po těch dnech. Ona byla jako 3 

normální ženská, která má svojí vlastní rodinu už. Bylo to pro ní hrozně jako emocionální zážitek, 4 

protože jsem podobnej svýmu tátovi. To bylo jako milý. Hezky jsme si popovídali, ale pak už jsem se 5 

jí vlastně jako neozval. Od tý doby jsem se s ním jakoby nepotkal znova. No vlastně tady tenhle okamžik 6 

dalšího setkání s mým otcem nedopadl úplně zářivě. A tak nějak jsem to jakoby přešel prostě. Přihlásil 7 

jsem se na školu. Tam jsem bydlel na intru. 8 

V: Na jakou školu jste se přihlásil? 9 

A: Fakulta humanitních studií, obor studium humanitní vzdělanosti, protože já jsem chtěl jít na 10 

psychologii. Docela jsem se jakoby učil. Docel jsme se připravoval. A vypadalo to docela nadějně. Ale 11 

potom …si myslím, že zrovna probíhal takovej ten konflikt s rodičema a s M. s tou přítelkyní a celý se 12 

to nějak jako jsme se tomu přestal věnovat a pak jsem vlastně na ty přijímačky ani nejel, teda na tu 13 

psychologii, takže jsem to jakoby rovnou vzdal. 14 

Přestávka.  15 

 A: A na tu humanitní vzdělanost jsem se dostal poměrně jednoduše. Ona je to poměrně snadný se tam 16 

dostat. Takže já jsem šel na fakultu humanitních studií. Což byla další změna prostředí. Nejezdil jsem 17 

moc domů, protože to bylo daleko. Peněz jsem měl zase málo. Měl jsem sirotčí důchod. To bylo v 18 

pohodě. Měl jsem na zaplacení kolejí. To bylo docela v pohodě. Našel jsem si nový kamarády. Bylo to 19 

zajímavé jako, ale začal jsem jako cítit, že vlastně jako mi něco utíká, že mi trošičku něco uteklo. 20 

Spolužáci byli vlastně něco podobnýho jako když jsem byl na intru. Byl jsem trošku jako v jiný situaci 21 

než oni a začal jsem trošku pochybovat o věcech. O smyslech věcí. Jako školy byla zajímavá, děli se 22 

tam zajímavý věci, ale já jsme se trošku potýkal s vůlí a s přípravou. Trošku jsme zůstával v tom módu 23 

tý zábavný svobody, jako jsem zažíval na střední a po střední, na vojně, po vojně a v roli sociálního 24 

pracovníka jako ten bezstarostnej psychonaut, kterej se věnuje tomu svýmu osobnímu rozvoji, ale 25 

jakoby s vidinou těch jako spíš (krátké zamyšlení)  než s vidinou nějakýho rozvoje. Spíš s vidinou toho, 26 

že budu mít nějaký jako nadpřirozený schopnosti a budu prožívat nějaký jako  nadsmyslový jako 27 

rozkoše.  Že se dostanu do světa(krátké zamyšlení). Trošku tomu odpovídal ten budhismus jako 28 

odpoutání se od toho fyzickýho světa. Jsem potom ještě pokračoval v tom budhismu diamantový cesty, 29 

akorát tam prostě(krátké zamyšlení). Prostě začal jsem mýt vlastně problémy s tím, že vidím lidi, kolem 30 

mě, který maj nějaký cíle a ty cíle naplňujou a jí jsme si furt připadal jako mimochodec. Nedokážu dělat 31 

ty věci, který ono dělali ve svých vlastních životech, jakoby. Jako že jsem nestál pevně na zemi. A takže 32 

jsem hledal důvody nějakýho opovržení. Začal jsem znova hulit. Né opovržení, ale spíš jako nějakej 33 

způsob, jak bych si obhájil to, že dál nepokračuju v tom budhismu diamantový cesty. Ať tak nebo tak 34 

jsem to považoval za docela užitečnou věc, ale já jsem tam prostě hledal, takový jako chybičky. Takový 35 

výroky tipu…nemám na zaplacení kurzu, který stojí osm tisíc a je prostě někde v Německu nebo 36 

v Maďarsku a pak ti někdo, řekne: „Kámo to máš prostě karmu.“ A pak se mi vlastně nelíbilo, že ty lidi 37 

(krátké zamyšlení) jako mě vadilo (krátké zamyšlení) né že by tam byla nějaká vyloženě nějaká sexuální 38 

uvolněnost a otevřenost, ale bylo to takový jako nižší. Bylo to hodně o tom práce s energiema, práce 39 

s emocema. Že se někde. Takový to, když tě někdo přitahuje, tak do toho prostě jdi. Když jsi se na 40 

někoho moc připoutal, tak s tím sakra hochu pracuj. Mi to tak přišlo. Samozřejmě jsem jim záviděl, taky 41 

jsem občas chtěl si vrznout, ale jako pořád jsem se potýkal s tím, že nemám sebevědomí a nemám tu 42 

odvahu jakoby vstupovat se svojí vlastní vůli do situací ve kterých jsem. Našel jsem si skvělou holku. 43 

To bylo ještě, tu jsem potkal na jednom jako kurzu diamantový cesty a to bylo jako mocný prostě, ještě 44 

ve spojení s těma člověka přesahujícíma situaceme kterých notně prožívá člověk v tom společenství 45 

těch praktikujících. Kdy jakákoliv věc od deště po cokoliv je součástí velkýho řádu, teď se to člověku 46 
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spojuje, různý ty věci. Bylo to jako velký suprový, ale ona bydlela v M. A já jsem byl zrovna v tý době 1 

v Praze, takže to bylo jako úplně. A našel jsem si ještě jednu holku k tomu. A no a. S tou druhou jsem 2 

zůstal, a to bylo takový trošičku jako jiný. To zas taková jako láska jako nebyla. No. Chodil jsem do 3 

školy, začal jsem chodit do práce, protože jsem prostě potřeboval víc těch peněz. Pak jsem se přestal tý 4 

škole věnovat a spíš jsem se věnoval tý práci. Dělal jsem na počítačích. Sázel jsem reklamní časopisy, 5 

takže mě to jakoby moc nenaplňovalo. Byl jsem v setkání se světem tý reklamy, a takovýho toho 6 

reklamního biznisu, což pro bylo mě bylo obtížný v podstatě. Ti lidi byli jako neupřímní tam. Takový ti 7 

kapitalističtí tygři. A furt jsem tak nějak koketoval s myšlenku prožití ušlechtilýho života,  a tak jsem se 8 

rozhodl, že tu práci dělat nebudu a že budu dělat zahradníka, protože prostě setkání s přírodou je velký. 9 

Jsem v tý době přestal dělat budhismus diamantový cesty. A žil jsem takovým jako životem, trochu jsem 10 

ztloustnul, dobrý jídlo dobrá zábava. A bydleli jsem s lidma, co jsme bydleli na kolejích. Protože v tý 11 

době se zdražili koleje, tak jsme bydleli v bytě velkým. Bylo to prostě zajímavý s dobrejma lidma. Byli 12 

to všichni právníci, jeden češtinář a to bylo jako pěkný. A já jsme zase ještě když jsem pracoval s těma 13 

počítačema, v době kdy jsem studoval ty humanitní studia, bydlel s lidma, kteří byli o tři roky mladší 14 

než já. Teprve jakoby vstupujou do toho života a já už byl jakoby trošku jako na jiným místě, tak jsem 15 

ztrácel jakýkoliv chutě. Měl jsem pocit, že oni to, co dělaj tak to je jako něco a já že se jenom snažím 16 

jakoby něčeho chytit. To pro mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodl pro toho zahradníka. Si myslím, že 17 

tam byl takovej jasnej a jednoduchej záměr, jako nějaký jako výsledky jsou čitelnější a je to něco 18 

skutečného. Což znamenalo, že jsem začal pracovat jako zahradník, což bylo docela bez problémů, 19 

akorát zase jsem chytil tu myšlenku, že se přihlásím na školu. Takže jsem se přihlásil na zahradnickou 20 

školu. Bohužel jsem se nedostal na dálkový studium, ale nabádali mě, že můžu chodit na denní studium. 21 

Takže jsem zase bydlel na intru ve čtyřiadvaceti letech, s lidma, který. Nebyla to střední, byla to vyšší 22 

odborná. Ti lidi, se kterýma jsem tam byl, tak už byli po střední a to bylo jako docela v pohodě. Našel 23 

jsem si zase holku, s tamtou už jsem se rozešel. Jako to docela to už šlo. Jako, že jsem prospíval, ale  už 24 

jsem byl fakt jako mimo, takže to bylo takový. Jsi tam fotr prostě mezi těma lidma. A tak jsem tam byl 25 

rok a pak jsem odjel na 4 měsíce do států na praxi povinnou, na prořezávání stromů. A když jsem se 26 

vrátil tak jsem si řek, že prostě jako takhle nejde. Před tím jsem dva dny pracoval a čtyři dny jsme byl 27 

ve škole. Obracel jsem každou korunu, byl jsem divnej. Už jsem začínal být divnej, né že společníka, 28 

ale v tý společnosti. Kdy ta společnost normálně konformně běží, tak jsem začal být za exota, že jsem 29 

bydlel na intru v šestadvaceti a takový věci, který mi nevyhovovali. Snažil jsem se dostat na to dálkový 30 

studium na tý škole. A tím, že jsem se přestěhoval do toho Mělníka, tak to byli zase další kamarádi, se 31 

kterýma jsem prožíval dost zase intenzivní chvíle, protože jsem spolu bydleli, že jo. Tak jsem se s nima 32 

přestal vídat. Noví kamarádi, mladší, takže ještě posun jako mentální, jako, by si člověk prodlužoval 33 

mládí. Tak jsme pokračoval v tom zahradničení. Na to dálkový jsem se dostal, ale prostě protože jsem 34 

nezaplatil školný někdy do posledního června. Tak když jsem tam přišel někdy v září na první 35 

vyučování, tak mi řekli, že mám smůlu, že prostě jsem to nezaplatil a že místo mě vzali někoho jiného, 36 

že jsme prostě nekomunikoval, že jo. No a tady tyhle školní pokusy skončily. A já jsem začal dělat 37 

zahradníka samozřejmě načerno. Neplatil jsem si sociální a zdravotní, bydlel jsem někde v podnájmu. 38 

Takovej trošku jakoby napůl samotář. Protože prostě ta holčina se kterou jsem chodil, ta byla v tom? 39 

Mělníce. Byla zahradnice taky, ta tam bydlela na intru. No tak to bylo s kamarádama, občas do hospody, 40 

nějaký brčka. Jako v podstatě jsem žil takovým bezcílným životem. A to trvalo nějakou dobu. Dokaď 41 

vlastně se ke mě nenastěhovala Anča. Tak jsme spolu nějaku dobu ještě bydleli. Ona se pak se mnou 42 

rozešla, že jí to se mnou nebaví. Prostě si chce občas taky trochu povyrazit. Já jsem byl takovej zápecník, 43 

že prostě jsem byl v práci, pak jsem jel ke kamarádovi, co se mnou chodil do práce. Tam jsem si zahráli 44 

bikemon, dali jsem si pivko, brčko. Pak jsem šel domů, unavenej. Ráno jsem vstával, takovej ten 45 

koloběh, kdy vlastně neřešíš nějakou jako budoucnost. Že jako teďka, nechtěl jsem myslet jako na 46 

nějaký starosti. Takže proto jsem i jako neplatil to sociální a zdravotní. A vyhrotilo se to tak, že jakmile 47 

ona se se mnou jakoby rozešla, tak já jsem úplně přestal chodit do práce, zůstal jsem doma. Byl jsem 48 
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zavřenej, trošku paranoidní, nechtěl jsem se s nikým vídat a rozhodl jsme se, že odjedu z Prahy. Tehdy 1 

jsem si pořídil psa prvního, kterýho jsem dostal od sestry, mezitím moje sestra začala žít s tím jedním 2 

kamarádem A. Teď  jsou svoji, mají spolu děti. Sestra dělala u koní. Ona je trenérka. Úspěšná, ale se 3 

strašně pokřiveným sebevědomím. Najednou prostě přestala bejt v pohodě. Podezřívala společnost 4 

z různejch úkladů, absolutě nesebevědomá. Myslím si, že měla občas nějaký pokusy jet za svým tátou, 5 

ale vrátila se hrozně jakoby nešťastná prostě zjistila, že je to jakoby strašný, protože táta její je jakoby 6 

alkoholik. Protože tam s družkou (krátké zamyšlení) nějak jako hrozně. A komunikace s rodinou byla 7 

prostě plytká. Já nevím jednou za několik měsíců jsem mluvil s někým z rodiny. Sestra začal vymýšlet 8 

nějaký konspirace proti ní. A různě dosazovala druhejm do hlav (krátké zamyšlení) že tím, že člověk 9 

tohle a tohle, tak ona je taková a taková. Konspirace proti ní. Nešťastný.  Takže ona se potácí dost, chtěla 10 

by bejt přátelská a chtěla by bejt v pohodě, jako že jí nic nechybí. No a tak. Ale vždycky po nějaký chvíli 11 

to sklouzne do nějaký nenávisti, nevole a tak. Je to dost těžký s ní. Jako že se spolu teď moc nebavíme. 12 

Každopádně v tý Praze. Jsem si řek, že tedy jako konec. Odjel jsem k S., tam jsem pracoval v lese. 13 

Chvilku jsme teda byli spolu, ale zjistil jsem, že to je hrozně špatný se S. S. prostě hrozně pije. Nebo 14 

v tý době hrozně pil a začal mít problémy s játrama, málo jedl, hrozně pracoval a tak to jsem pak byl 15 

chvíli doma a chvíli u něho, tam jsem taky pracoval. Našel jsem si práci u jednoho týpka. Nějakýho 16 

farmáře, protože jsme si říkal, že se jako uklidím úplně ze světa, že na mě stát nebude moct, protože 17 

nademnou visely ty dluhy za zdravotní a sociální. Takže jakoby zmizím a že budu žít v nějaký skrytý 18 

zahradě, soběstačnej, pěstovat zeleninu a budu v pohodě prostě. Ten farmář mi nabídl bydlení, nabídl 19 

mi jídlo a že za mě bude platit zdravotní. Tak jsem souhlasil, protože jsem hlavně jako chtěl utýct z tý 20 

Prahy. Myslel jsem si, že tam budu budovat nějakou soběstačnou enklávu, takovou velkou farmu. On 21 

měl docela dost pozemků a tak. Prostě to byl parchant, kterej využil to, že já jako po něm nic nechci a 22 

že jsem levná pracovní síla. Ale já jsem do toho šel dost dobrovolně, to je jako moje chyba. Tam jsem 23 

byl skrytej a zase začalo znova různý jakoby hledání, co jako dál, ale jako neprobíhala žádná interakce 24 

s lidma. Nabrnknul jsem si holčinu, který chodila s jedním mým dobrým kamarádem a už dlouho spolu 25 

byli. O tom jsem se vlastně ještě nezmiňoval, ale byl to vlastně jeden kamarád z B. Byl to dobrej 26 

kamarád B., se kterým jsem se porval na tý základce. A v tý době už jsme se jednou potkali. A já jsem 27 

začal dělat do tý holky. On do ní dělal taky. Každopádně to dopadlo tak, že já jsem to s ní měl rozehraný 28 

hodně dobře. Každopádně to dopadlo tak, že když já jsem tam nebyl, tak oni se opili a ten současnej 29 

kluk našel tu svojí holku s B., prostě nahatý. Nevim jestli tam proběhly ještě nějaký drogy. Nikdo nic 30 

nevěděl. On je našel. Prostě se vrátil po svítání domů, našel je tam nahatý. Takže je mlátil tyčkou. Né, 31 

že by je nějak zabil, to né, ale proběhla pekelná situace, totálně pekelná situace. Ale v podstatě to bylo 32 

to tak, že jak jsem do toho začal hrabat, tak ona začal bejt nespokojená a začala dělat takový jako průsery, 33 

aby to jako skončilo s tím jejím současným. Takže trojlístek V., B. a K. se totálně rozpad. Ale jako v tý 34 

době my jsem se znali ze střední a už to bylo nějakou dobu, že jo. To je nějakejch pět, šest let zpátky. 35 

Byly to jedny z těch stálejších perliček těch mejch kamarádů, se kterejma já jsem se občas vídával a se 36 

kterejma jsem komunikoval, tak potom probíhalo nějaký jako. To se úplně rozpadlo. Ona za mnou začala 37 

jezdit a já jsem jezdil za ní. Ale ona se mezi svejma kamarádama ke mě nechtěla znát, protože jsem byl 38 

lůzr,  živořící někde na farmě, kterej jim tam dělá otroka a tak. A takže to bylo celý jako takový vyhozený 39 

z kloubů dost. A začal jsem řešit proč to všechno vlastně takhle je a potřeboval jsem poradit a tam jsem 40 

si začal nějak uvědomovat, že kdybych měl jako tátu. Né, že bych třeba slyšel jako nějakou radu, ale 41 

prostě bych o těch věcech měl s kým mluvit. No a tam jsem to začal znova jako řešit a mezitím proběhly 42 

jiný věci. Od toho týpka jsem odešel, protože prostě po roce, to jsem měl vlastně F. a  ta se mi spustila 43 

s jejich psem a já jsem se dostal do situace, protože oni mi nedávali žádnej plat, tak že nemám čím 44 

nakrmit F. a její štěňata. V zimě to bylo. Byla to dost strastiplná situace a to byl takovej jako poslední 45 

(krátké zamyšlení) to byla poslední kapka, kdy jsem přestal věřit úplně všem ideálům a rozhodl jsem se 46 

to jakoby ukončit tam. No ale, ani nevím kam jsem se potom dostal, kam jsem pak šel, co jsme dělal 47 

potom. Každopádně jsme si na internetu (krátké zamyšlení) Asi jsem ty ideály neztratil úplně všechny, 48 
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protože s tou holčinou, to bylo taky takový velký. Byl jsem hrozně zamilovanej. Myslel jsem si, že je to 1 

to pravý. Dostával jsem dost takový jako záblesky oslepující toho, že to ta láska jakoby nevyřeší a navíc, 2 

že jsem byl asi zamilovanej. Asi jen já. Tak to bylo takový jakoby nepříjemný, no. Pořád jsem ale věřil 3 

tomu, že to jako nějak dobře dopadne, takže jsem si našel práci u jednoho farmáře u T. S normálním 4 

platem a tak a tam se to začalo stejně hrotit s tou M., protože jsem se neviděli, že jo. Nějak žila svým 5 

vlastním životem. Pořád jsem se jakoby navštěvovali. S tím, že teda občas já občas ona. Ona se pořád 6 

tvářila, jako  že prostě ta cesta jako je, akorát, že mi furt vyčítala, že prostě. Ona se furt viděla jako 7 

princezna, že nebude řešit nějaký jako finanční věci a za mnou se táhly furt dluhy a nikdy jsem neměl 8 

jako normální peníze, vždycky to byly horší plat. Takže z toho vznikali spousty různejch hádek a jakoby 9 

nepříjemností s ní a pak se to vlastně vyhrotilo v době, kdy ona zjistila, že je těhotná a řekla, že to prostě 10 

jako nechce. Protože jí (krátké zamyšlení) jsem jí furt přemlouval, ať se sem nastěhuje. Tak to ona né, 11 

nechala si to vzít. Já jsem byl tady jako v T., měl jsem zase nějaký nový kamarády. Byl jsem tady novej 12 

v T., tak jsem se snažil to tady nějak prošlapávat. Ale po tady tomhle, protože jsem dělala u zahradníků, 13 

protože jsem odešel od toho farmáře, protože jsme si nerozuměli a on měl vysoký nároky na můj privátní 14 

život, jako že.  15 

V: Na váš osobní čas? 16 

A: Na můj osobní čas. Jako, že nechtěl a opovrhoval tím, že mám nějaký chutě jet do T. za lidma se se 17 

kterejma jsem se tam seznámil a tak. Tak jsem přijel do T. a tady jsem se seznámil s nějakejma lidma. 18 

Nebo spíš lidi, který tady byli, tak mi vlastně pomohli k práci jako zahradník, k tomu jsem se vrátil, to 19 

bylo docela v pohodě. Akorát v zimě pak zase práce nebyla, takže jsem byl zavřenej doma, moc jsem 20 

nevycházel. Byl jsem na podpoře vlastně a bylo to takový jako šedivý a teplíčko. Pak jsem zase začal 21 

pracovat tady v Ch., to mi dohodil a T. No. A teď jsem jako tady a pořád se to pohybuje v takových jako 22 

úrovních jako novejch a starejch kamarádů. Moc vlastně nevím, co se děje doma. Tak nějak pořád 23 

zápolím s tím, co budu dělat. Pořád se mi objevuje, že nemám jako nějaký body. Mám furt nějakou 24 

představu, že kdybych měl nějaký pevný body od kterých se můžu opírat, že by to bylo jednodušší. A 25 

mít tendenci to svádět na to, že ty body jsou v tom otci, který jako vlastně není. Je to utopený tady 26 

v tomhle. Jak kdybych měl nějaký jako nevyřešený vývojový fáze. Jako myslím jako osobnostní. No a 27 

v Ch. jsem přestal pracovat, začal jsem zase dělat zahradníka. Tento rok jsem začal podnikat sám na 28 

sebe dokonce. (dlouhá pauza) Čekáme rodinu s L., přítelkyní. Trošku mám furt problémy s útěkama a 29 

snažím se najít vlastně nějak ten způsob tý existence v tom světě. Já se pořád potkávám s tím, že já si to 30 

asi idealizuju, že ty lidi jsou nějakým způsobem ukotvený, ať už skrze svý rodiny nebo skrze svý 31 

přátelství, která trvají. Že nějakým způsobem stále probíhá interakce vnitřního života s tím světem. Já, 32 

když jsem teďka s tou Lenkou. si dost věcí furt hodně věcí nechávám pro sebe. Nevím nakolik na má to 33 

ovlivnil ta Martina se kterou jsem byl předtím. Kdy já vlastně jsem byl úplně zamilovanej a hrozně jsem 34 

tomu věřil. A jestli to byl nějak další zářez pochyb o tom, jak by to mohlo fungovat. Tak jsem takovej 35 

jako na rozpacích. Tak to je asi jako současnej stav. 36 

V: Já bych to tady asi nechala. 37 

A: Já asi taky.  38 

V: Děkuju      39 

A: Rádo se stalo. Díky.  40 

 

 

 

 



20 
 

Tazatel (iniciály): V.G. 

Datum rozhovoru: 6.7.2017 

Stopáž rozhovoru: 1h 15 min 

Místo rozhovoru: Tábor 

Participant: A 

Rozhovor: druhé setkání  

 

 

V: Jaký je váš vztah s matkou? 1 

A: Myslím, že se máme rádi (krátké zamyšlení). Myslím, že tam je takový jako prázdný období, kdy 2 

jsem chodil na základku, a nevím, nedokážu úplně říct, že bych si na něco jako pamatoval. Jako na 3 

vztah. Že bych si pamatoval na nějakej vztah. Oni nebyli úplně jako často doma, a když měla toho 4 

přítele, a potom jsem šel vlastně na střední, potom jsem byl na tom intru, a nějak jako se to nezměnilo. 5 

Jako nevedli jsme spolu žádný rozhovory o tom, jak se kdo má, jak se cítí třeba. Bylo to spíš takový 6 

(krátké zamyšlení), jakože se potkávali, navíc máma, máma se jako, mámě se stává, stejně jako mě teda, 7 

ale stává se jí, že se stane nebo nestane něco co, nebo takhle (krátké zamyšlení), že se stane něco, co se 8 

jí nelíbí, nebo se nestane, co by jako čekala, že se má stát. A potom ona reaguje, ona na to potom reaguje 9 

tak, že je jako nepříjemná, nic neřekne, jo nic neříká, a člověk potom chodí jako po špičkách a čeká, až 10 

to přejde. No a takže já jako z týhle doby prostě nějak jako nedokážu o tom vztahu moc říct. Potom, 11 

když jsem vlastně jezdil na ten intr, tak jsem začínal být pomalu na mámu naštvanej, že jako že neplní 12 

svojí roli, že není jako máma a potom jako postupem času jsem dokonce se dostal do takovýho 13 

spravedlivýho hněvu, kdy jsem jí to začal i jako vyčítat, že vlastně jsem v tom viděl zdroj toho, proč 14 

třeba jako neumím komunikovat s holkama a jsem takovej  jako (krátké zamyšlení)… No že jako, že 15 

vlastně člověk se v těch časech dostává do různejch novejch situací, který jsou vlastně ovlivňovaný těma 16 

emocema a takovým tím jako ty lásky prostě, já jsem si s tím vlastně nevěděl rady a neměl jsem o tom 17 

s kým mluvit. A tak jsem jí to jako přičítal za vinu. No a potom jsem byl jako odtrženej hodně, když my 18 

jsme spolu moc nekomunikovali, jako že bysme si nevolali, tam akorát potom, když jsem narukoval na 19 

vojnu, tak jsem jí napsal, že je to celý úplně jako špatný a že řeknu těm vojákům, že se chci zabít, abych 20 

se s tam jako dostal, že mi vůbec nevadí, že budu mít papíry na hlavu. A ona mi odepsala takovej jako 21 

dopis docela srdečnej, myslím, že byl i trošičku jako otevřenej, kde mě jako podporuje, bylo to příjemný, 22 

tohle od ní mít. A potom vlastně po vojně, když už jsem začal, to bylo ještě po vojně, to jsem byl chvíli 23 

v B. zpátky, to jsem bydlel s nima, s mámou a jejím přítelem, tak to jsem, to jsem trošku jako zlobil, 24 

bych řekl, jako že nade mnou  neměli moc jako kontrolu a já jsem po dlouhý době byl v té situaci té 25 

rodiny, a mě se to  hrozně nelíbilo, mě hrozně vadilo, jak jsou, jako asi mi trošku vadilo, jak neuměj 26 

pracovat s těma emocema, protože jsem si myslel, že jako vím, že vídim do těch situací, tak jsem je tak 27 

trošku považoval no za starší železo, když to řeknu tak, a různě jsem dělal chytrýho, a potom to 28 

samozřejmě bylo takový, jakože pak jsem udělal nějaký průšvih a zase jsem měl máslo na hlavě jo. No 29 

a tam byla pak jako nějaká nepříjemná situace, kdy my jsme se nepohodli s Ríšou, s tím přítelem, a 30 

proběhla tam taková jako ne úplně rvačka, ale prostě jsem mu dal pěstí, protože nějakým způsobem 31 

urážel mou sestru nebo něco. A já jsem byl ten spravedlivej, tak jsem to nemohl snést, tak jsem mu něco 32 

řekl a on mi něco řekl. Tak já jsem mu dal pěstí, on spadl na zem a potom mě jako vyhodili z domu. 33 

Takže s tou mámou je to takový, že prostě ona jako na to úplně nic neřekla, nevim,  jestli se bála R., 34 

nebo to nechtěla řešit, nevim (krátké zamyšlení)…,  asi jako nevim (krátké zamyšlení). Asi taky nevěděla 35 

moc, co má dělat. Každopádně já jsem odešel z domu, to bylo v pohodě, já jsem někde bydlel a pak se 36 

to normálně urovnalo, a jako, že by se začal nějak proměňovat náš vztah, to ne. Ale když jsem začal 37 

jezdit do Prahy do školy, když jsem tam začal bydlet, občas jsem se vrátil, to už byla ta moje nejmladší 38 

sestra narozená, to už mohla mít tak tři roky, a já jsem měl takovou výhodnou pozici , že jak jsem se 39 
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tam vracel po měsíci, dvou, po půl roce (to ještě ne tehdy),  jakoby to nebyly víc než měsíční přestávky, 1 

tak jsem měl dobrou pozici, že jak jsem nebyl v tý rodině, tak jsem nebyl zatíženej těma krátkodobejma 2 

náladama, sporama a nedorozuměníma, takže jsem byl za toho klidnýho, láskyplnýho a hodnýho strejdu, 3 

kterej to různě, ne že různě urovná, ale (krátké zamyšlení)…,  kdybych měl tu možnost dát všem za 4 

pravdu, že chápu ty věci. Takže tam podobně vznikla i taková věc, kdy oni mě považovali za toho, kterej 5 

ty věci vyřeší jo. Tak v týhle atmosféře vyrostla ta moje mladší sestra a taky vlastně i ta starší sestra, 6 

akorát to bylo prostě daný tím, že já jsem tam jako nebyl, prostě jsem od toho byl úplně oproštěnej, 7 

takže se mě tim jako ty nepříjemnosti, který tam vznikaly, nedotýkaly a byl jsem pak v pohodě se všema. 8 

No a to bylo asi i období, kdy jsem se pomalu přestal na tu mámu zlobit za všechny ty věci, jako že nás 9 

nechávali doma, že nám vyhrožovali, že nás daj do děcáku, protože jsme jako nevychovatelný jo, a to 10 

říkali vždycky, když se vrátili z hospody v těch deset večer nebo něco takovýho. A takže jsme si jako s 11 

mámou začali občas povídat, že jsem se jí ptal na nějaký věci, že mě to zajímalo s tím tátou třeba nebo 12 

tak, ale dokonce, když jsem přijížděl domů, tak jsem jí dal pusu a obejmul jsem jí. To byla v podstatě 13 

taková nová věc v tom našem vztahu. No a ale že by se to nějak výrazně změnilo nebo prolomilo, to asi 14 

ne, protože to já jsem, když jsem měl vždycky nějakou přítelkyni, tak jsem jí tam vzal, třeba na Vánoce, 15 

nebo v létě prostě jsme jeli na výlet, tak to bylo v pohodě třeba první dva dny jo a potom mámě prostě 16 

zase něco přelítlo přes nos, takže se tam chodilo jakože po špičkách, začala ta situace být jakoby 17 

nepříjemná. A to vlastně trvá doteď, jako že, když tam přijedu na návštěvu a jsem tam pár dní, máma 18 

jako, jak je vlastně nespokojená hodně, tak tam se vždycky něco najde. Když jsme tam byli naposledy 19 

s P., tak máma jela k doktorovi na celý dopoledne, na pracák, ještě něco řešit prostě a já vždycky, když 20 

jsem byl doma na tý návštěvě, tak jsem vždycky něco jako uklidil, protože mámu moc uklízení nebaví 21 

jo. Takže jsem vždycky nějakou část uklidila, jak tam se mnou byla ta P., tak jí to přišlo jako dobrej 22 

nápad a máma, jak byla po operaci palce, nemohla s těma rukama, tak jí to přišlo jako skvělej nápad, že 23 

prostě mámě pomůžem. Tak já jsem z toho byl trošku nervózní, protože jsem tušil, že tohle jako ještě 24 

uklízet můžem, ale tohle bysme neměli, to už je trošku jako moc soukromá věc. Ale P. říkala: ”Co 25 

blázníš? Vždyť to je v pohodě ne? To jí musí udělat radost, vždyť ona sama nemůže.“  No a to bylo 26 

třeba pak na dva dny, že se s mámou nedalo moc bavit. Ona přijela prostě, řekla nám, že jsme se fakt 27 

úplně zbláznili, že tohle ne, tohle nejde prostě. No a jako jsou chvíle, kdy s mámou si jako hezky 28 

popovídáme, ale většinou to musí být téma, které se týká naší rodiny, kdy se jí ptám, jak bylo to, jak se 29 

to dělo, ale že bysme si jakoby povídali jako přátelé o životě a o tom jakej je svět, tak to ne, to tam spolu 30 

nemáme. No a jako teďka občas si zavoláme, já si jako vyslechnu tady různá trápení, kdy se cítím dost 31 

bezmocnej, protože vím, že ty věci, který jí trápěj, tak jsou takový, jako pro některý lidi by to mohlo 32 

bejt dost nedůležitý, jsou to takový jako drobnosti a vlastně i předem takovej negativní pohled na věci, 33 

který se dějou, kdy vlastně jako že se jí potvrzuje, že ten svět zase tak dobrej není a že vlastně to všechno 34 

je úplně na hovno (krátké zamyšlení). No takže ono potom vlastně, když se s ní o těch věcech bavím, 35 

tak sám si připadám, jako že se snažím jí ukonejšit nebo jako jí pomoct podívat se na tu věc z jiný strany, 36 

tak prostě to cítím, že jsem v pozici, když  to buď jako nechápu nebo žiju jako v jiným světě, takže jí 37 

nemůžu pomoct, protože ona tam je jako že zakopaná v tom B., a já si žiju tady prostě jinde a tu rodinu 38 

jsem nechal jako za zády, což mi teda nikdy nevyčítala, že jsem jako utekl a místo toho, abych se tam s 39 

nima něco snažil napravit, tak to mi nikdy neřekla. Moje máma je prostě takovej věčnej nespokojenec. 40 

I když přijede sem, tak byla dost jako toho času naštvaná, že v K. nečepujou desítku, ale dvanáctku, pak 41 

byla   neuvěřitelně naštvaná kvůli tomu, že ve špinavým městě B. tam se pivo čepuje natřikrát, a tady 42 

že se čepuje najednou, takže to byl fakt neuvěřitelnej problém, kterej jí fakt neudělal dobře.  43 

V: Dokázala vám máma přiblížit, jaký otec byl?  44 

C: No, ve finále asi i trochu jo. Když jsem se to dozvěděl, to mi bylo těch osm, tak to vůbec máma jako 45 

o tom se mnou nemluvila, to řekla jako ten fakt, že to bylo takhle a potom nějak časem většinou, když 46 

se třeba potkávala různě nebo jako s jejich společnýma kamarádama, občas na to padla řeč. Oni z něho 47 
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byli jako hrozně nadšení, říkali, jakej byl jako skvělej, ale zůstalo to jenom u těchhle prohlášení, ale 1 

nedozvěděl jsem se žádnej příběh, to jsme akorát říkali, jo king, to byl prostě borec a tak. Potom, jako 2 

když jsem byl starší už potom, třeba po tý dvacítce, tak jsem se občas na to mámy zeptal a, to už bylo 3 

kolem třiceti, když jsem postupně…, máma začala říkat… My jsme řešili úplně jenom to, jak se jako 4 

potkali a potom jako jak probíhala ta situace mezi tim, jak se potkali a jak pak spolu nebyli, to on byl na 5 

tý vojně, já nevím, jestli jsem to vyprávěl o tom. Ale jako jedinej příběh, kterej mi řekla, kterej si dokážu 6 

vybavit, je, že, a to není tak dlouho, co jsem o tom slyšel, to je tak dva roky zpátky, že říkala, že oni byli 7 

spolu někde na nějakým tahu asi nebo na nějakým koncertě, jezdili spolu po těch nádražích jako v B., 8 

oni jako bydleli ale třeba ve Z. H., který jsou 50 km ale jsou tam tři přestupy a cesta vlakem trvá tři 9 

hodiny, a nevím,  jak je to s přestupama…,  tak někde jako jeli, někde čekali na nádru, nevím, jestli už 10 

bylo po tý akci, po těch koncertech a někde seděli, a on byl prej často (dlouhá pauza),  něco jako 11 

nemluvil, já si to představuju tak, že seděl, byl někde zatoulanej v tý svý hlavě no, a že prej tam začli 12 

prudit ňáký týpci, a on tam seděl bez nějaký snahy to skončit nebo nějak vyřešit vlastně a že to musela 13 

vyřešit moje máma, že je vlastně nějak odpálkovala. Tak to je vlastně jediný příběh, kterej mi řekla. A 14 

no (dlouhá pauza),  on byl asi takovej jako přátelskej, bych řekl, takovej ne jako úplně klaun ale trošku 15 

bavič typu Kopeckýho prostě, kterej trpí depresema v tom svým vnitřním světě, ale ve společnosti je 16 

zábavnej. Tak takhle asi. Jako to jsou takový střípky, ze kterých jsem si utvářel obraz svýho otce, ale 17 

nevím. 18 

V: Byli ve vašem životě muži, kteří vás něco naučili nebo kterých jste si vážil?  19 

C:(dlouhá pauza). No jako jich pár bylo, ale... to je takovej evergreen, můj pan učitel ze základky, ten 20 

mě učil, když jsme ho měli na tom druhým stupni, ale ten s námi byl jenom jako rok. Jako že vlastně ti 21 

muži, se kterýma jsem se různě setkával, buď byli hodně blízko věkově, takže to byli spíš starší 22 

kamarádi, u nich jsem jako neuvažoval, bral jsem je jako zdroj inspirace, ale asi bych úplně neřekl, že 23 

jsem k nim choval nějakou úctu nebo něco takovýho. Nebo to byli muži, se kterýma ten vztah netrval 24 

dlouho. Buď tím, že jsem já bydlel někde jinde, já jsem se přemísťoval z místa na místo. Potom jsem 25 

měl toho učitele matematiky na střední škole. Mně se líbilo, že on mě jakože podporuje, ale zase na 26 

druhou stranu měl takový trošičku zženštilý chování, takže jsem se bránil tomu, abych se jako pohoršil 27 

v kolektivu. Vím, že jako byl pro mě zajímavej tatínek A., se kterým jsme utíkali do Německa. Byl sice 28 

jako absolutně nečitelnej člověk, on moc nemluvil, že jo, ale byl takovej, že se moc nezabýval 29 

zbytečnostma a dělal věci. Oni, jak byli v té Americe, tak tam byl jako dřevorubec, kácel, kácel, kácel, 30 

kácel, přijeli sem zpátky a on zase jezdil kácet. Potom se zase rozhodl, že bude podnikat a že bude 31 

chovat akvarijní ryby, tak choval akvarijní ryby. A nedělal nic jinýho. Koupili takovej polorozpadlej 32 

dům na okraji B., a ten opravil. Je to takovej člověk, s ním se občas potkávám, a i přes ty průsery, co 33 

jsem dělal s A., on se vlastně znal s mámou, nevim, jestli znal tátu…, to asi možná jo, tak on jako pořád 34 

má takovej, jakože prostě, když se s ním potkám, když se potkám s lidma ze svý minulosti, občas mám 35 

pocit, že tam visí jako nějaká věc, kterou jsem udělal tomu člověku, ale nějaká část mý historie, která 36 

nějakým způsobem upravuje ten pohled člověka na mě. Takže jsem jako zdrženlivý, to já jsem obecně, 37 

ale tady u toho jeho táty mi přijde, že na takový věci nemá čas a že vlastně je takový teď víc hodně 38 

v přítomnosti. Ten je takovej, že jsem si vlastně neuvědomil, že to bych mohl říct, že tohodle pána si 39 

vážím. Jinak si myslím, že fakt ty lidi moc dlouhodobě neznám nebo jsem s nima neměl nějakej hlubší 40 

vztah, nebo spíš s těma vrstevníkama. Jo a ještě jeden. A to byl pan L. B., a on je…, tam je to takový 41 

pěkný, protože vlastně, jak jsem chodil na fakultu humanitních studií, tak tam byly takové tři hlavní 42 

postavy tý školy. Byl tam Ladislav Beňovský, Jan Sokol a Zdeněk Pinců. Zdeněk Pinc byl pro mě 43 

takovej typickej příklad takovýho trošičku do sebe zahleděnýho tlustýho pána, kterej umí dobře mluvit. 44 

On byl jako zajímavej, občas docela vtipnej, ale moc mě neimponoval. Pak tam byl pan Sokol, kterej je 45 

hrozně oblíbenej, ale za prvý mi přijde jako Frankenstein, ta jeho fyziologie, ta jeho hlava, on má prostě 46 

takovou hlavu, ten účes takovej, že mu tam chybí jen ten zip na tom čele (smích), a ten mě pak začal 47 
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hrozně vytáčet, protože my jsme měli různý předměty, měli jsme pásmo antropologických přednášek, 1 

měli jsme pásmo Úvod do filozofického diskurzu a pak jsme měli další, kde se střídali ti přednášející, a 2 

stalo se, že on měl v různých třech pásmech jednu přednášku, a ty přednášky byly identický, to mě 3 

hrozně jako vykolejilo. Nebo spíš vytočilo, ale ještě víc mě vytočil tou svojí knížkou Malá filozofie 4 

člověka. To jsem byl fakt, já jsem tam prostě cítil takovou věc, kdy jako jsem cítil z tý knížky, kdy on 5 

jako ke mně mluví s takovým jako, že vy jste taková nevinná, ne hloupá, ale taková jako naivní dítka a 6 

já vám teď jdu vyprávět, jakej je svět. To jsem fakt měl velký problém tu knížku přečíst, protože my 7 

jsme jí měli povinnou, a tohle jsem prožíval celou dobu, co jsem to četl, a byl jsem jako dotčenej. Ne 8 

jako dotčenej, ale sral mě prostě no. No a pak tam byl Ladislav Beňovský, a to byl ta takovej brejlatej 9 

pán, ani ne moc jako, mohl mít tak pětačtyřicet  padesát. A on je taky filozof, akorát si myslím, že pro 10 

mnohý dost nesrozumitelnej, protože ten Sokol, on mluví v takový lidský řeči, kdy používá příběhy. A 11 

ten Beňovský, když se pokouší jako nějak zachytit nějaký fenomén, on dost jako přísně vystaví ten svět, 12 

v jakým se to bude odehrávat, aby pak ty kategorie, ve kterých se to odehrává, tak aby jako…, on nejdřív 13 

určí ty kategorie, fenomény. Všechno nějak píše, aby se s nima pak už nemusel zabývat, aby s tím pak 14 

mohl pracovat. Takže dost často se stávalo, že člověk ztratil nit a pak nevěděl, o čem ten člověk mluví. 15 

Ale přitom mi přišel, jako že se mi občas podařilo se udržet a přišlo mi to fascinující, neuvěřitelně živej 16 

člověk a hodně lidskej,  je vidět, že v něm je něco takovýho jako pokora, srdečnost, taky byl takovej 17 

lidskej. Vlastně na Hůrce, kousek od Jinonic, měl takovej filozofickej ateliér, a to bylo z bejvalý 18 

mateřský školky udělaný, no a já jsem tam přišel na nějakou přednášku a on tam v trenýrkách se 19 

sekačkou jezdil po zahradě a prostě sekal. Byl takovej bezprostřední, tak ten mě hodně inspiroval. Ten 20 

se mi hodně líbil. Bylo to těžký, protože já jsem  tím jak jako, já jsem k němu úplně lnul, tak jsem 21 

zároven bojoval s tím, že je to nějakej bůžek vlastně a já nejsem dost čistej a hodnej toho se s ním sblížit, 22 

takže jsem k němu měl uctivej postoj. (dlouhá pauza). A jinak obecně jsem jako v situaci, kdy mi dospělí 23 

chlápci připadaj jako přerostlé děti, co hrajou dospělou hru. No ale musím říct, že tady v K. se setkávám 24 

jako s těma věcma, setkávám trošičku jinak, s těma chlápkama, pořád je to takový, pořád jsou pro mě 25 

tak trošku záhadou a zároveň dost často mi přijde, jako že oni maj něco, co já nemám a nedokážu to 26 

zahlídnout, nedokážu to konkretizovat, ale je to takovej pocit, kterej mívám, když se setkávám s těma 27 

lidma, že je jich vevnitř nějaká síla, který já nerozumim, ale kterou jako používaj a jako vlastně 28 

umožnuje jim to dělat ty věci, který dělaj, jakože jsou dospělí, že jsou otcové od rodin, že maj nějakou 29 

práci, kterou dělaj, která je živí, která živí tu rodinu. Tak to to si vždycky připadám vedle nich jako dítě 30 

než jako jinej dospělej člověk vedle nich.  31 

V: Věříte? 32 

A: Takže spirituální zázemí, jo. Moje maminka měla maminku, která byla komunistka a jako, takže jsem 33 

tak jako já u babičky neviděl křížek nebo něco takovýho. A myslim, že babička věřila prostě ve 34 

spravedlnost a v pokrok a maminka jako nějakým spiritualismem asi, bych řekl, byla dost nedotčená a 35 

že nějaký takový věci jako čest, hrdost a síla čerpala si myslím z májovek, z hrdinských příběhů prostě. 36 

Takže ona byla spíš orientovaná na tu přírodu, ale asi je to téma, který jsme s mámou spolu nikdy neřešili 37 

a jestli…, a myslim, že máma třeba křesťanství nebo i jiný náboženství považuje za nějakou jako 38 

manipulaci. A já bych řekl, že jak jsem z těch, z toho B., kde těch pobožnejch bylo fakt jako málo, tak 39 

jsem se s tím ani nesetkával v dětství ani u nějakejch lidí. Já se do kostela poprvé podíval až tak v 18. 40 

S tím, že kolem toho kostela jsem chodil s takovým pocitem, že tam se děje něco, kam já nemám přístup, 41 

to za prvý, a taky, že je to nějaká stará věc. A se spiritualitou jsem se začínal setkával až na střední, kde 42 

jsme si s klukama půjčovali knížky, četli různý příběhy typu Záblesky paměti od Timothy Learyho až 43 

po Lobsanga Rampu. V tý době jsem nanejvýš nějakou úctu a úžas cítil k nějakým přírodním věcem, 44 

možná trochu k matematice (smích). Tak dřív jsem se s tím prostě nesetkal, na tý střední jsme začali číst 45 

různý věci, filozofický a parapsychologický, a vyústilo to vlastně v to, že jsem na konci, spíš po vojně, 46 

začal jezdit s těma budhistama. Ale když o tom teď tak přemýšlím, tak ne že bych v tom spiritualismus 47 
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našel, určitě jsem ho hledal, ale myslím, že mě přesvědčily argumenty, že mě přesvědčila logika. Že to 1 

nebylo jako nějaký jako, že když někdo říká nějaký věci, tak jsem byl třeba dojatej nebo dotčenej, ale 2 

nepřišlo mi to tak, že se něco dotklo mě, ale že ten člověk vypráví o něčem, a říká to tak jako 3 

argumentačně jasně, že jsem mu uvěřil, že to tak je, ale nemůžu říct, že jsem to ucítil. Skrze ty logický 4 

věci jsem dospěl k názoru, jo tak tohle je pravda a stojí to za to. No a jako že jsme meditovali, dělali 5 

jsme různý jako praxe, tak jako člověk cítí nějaký věci, ale spíš bych to přiblížil k nějakýmu druhu 6 

dobrýho pocitu nebo nebo nějaký psychický rozkoše skoro, než k nějakýmu spirituálnímu prožitku. Jako 7 

při těch praxích člověk zahlídl nějaký věci, jako co se týče světa, tak nějaký souvislosti že docvaknou, 8 

ale každopádně, kdybych řekl, že tady tohle mám furt, ale ne že bych třeba ten ateismus úplně zahodil, 9 

ale prostě mám pocit, že jako to tam je, ale já to prožívám jenom zprostředkovaně.  10 

V: Jaké jsou vaše životní hodnoty, ideály? 11 

A:(dlouhá pauza) Jako k dosahování, jo? Ne že bych se vždycky řídil svýma životníma ideálama (krátké 12 

zamyšlení). Myslím, že jako mezi mýma životníma ideálama figuruje tolerance nebo respekt k druhýmu. 13 

Prostě jsem ochotnej respektovat, že to má někdo jinej jinak. Neznamená to, že bych nebyl schopnej 14 

nikoho pomlouvat nebo že bych si o někom nemyslel, že je idiot. To jako furt dokážu (smích),(dlouhá 15 

pauza). 16 

Já si myslím, že ideály jako dobrýho života, neubližuješ a pomáháš. Myslím, že nejvýrazněji se to 17 

projevuje, když zachraňuju hmyz z kaluží, to je takovej jako nejsnazší způsob být dobrým člověkem. 18 

(dlouhá pauza) Těžká otázka. Myslím si, je ještě jedna taková věc, která by se mohla považovat za ideál, 19 

ale jako spíš v tom smyslu, ne něčeho čeho se dosahuje, že to tak mám občas, že to tak občas jako mám, 20 

ale to jako to, že vlastně druzí jsou nějakým způsobem důležitější. Jako že, když to přeženu, tak jako že 21 

se dostávám do pocitů, že dělat něco pro sebe není dostatečný důvod k tomu, abych to dělal.  22 

V: Jak vidíte svou budoucnost? 23 

A: No asi tak jako že to jednou všechno vyřeším. Jako že všechny věci, které nemají být dělány, 24 

přestanou být dělány, a které mají být dělány, začnou být dělány. 25 

V: Děkuju. 26 

A: Taky dík. 27 
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PŘÍLOHA II. –   ROZHOVOR B 

 

Protokol pro přepis rozhovorů  

 

Tazatel (iniciály): J. B. 

Datum rozhovoru: 8.4.2017 

Stopáž rozhovoru: 1h 35 min 

Místo rozhovoru: Praha 

Participant: B 

Rozvovor: první setkání  

 

Pomocné značky: (…) - krátká pauza; krátké zamyšlení - (krátké zamyšlení); smích – (smích); dlouhá 

pauza - (dlouhá pauza); zvýraznění slabik a slov podtržením – radost. 

 

V: výzkumník, B: participant  

V: Já bych tě chtěla poprosit, jestli bys mi mohl vyprávět svůj životní příběh, pokud možno od 1 

narození do dnešního dne, chronologicky. Nemusíš pospíchat, jsou pro mě zajímavé i 2 

podrobnosti. Pokud něčemu nebudu rozumět, tak se s dovolením budu doptávat.  3 

B: No já jsem o tom přemejšlel jako dopředu, ale úplně nevím, jako nebo co je jako důležitý. Nebo 4 

teďkon ono hlavně člověku se to pak jako slívá. Ta doba tak jako pak utíká a potom při tom zpětném 5 

pohledu ty některý (krátké zamyšlení), no ty detaily mizej. Takže nevim no. Tak jako narodil jsem se 6 

v roce ´81, což si samozřejmě nepamatuju, že jo (smích). A...byl jsem první dítě, plánovaný, chtěný 7 

dítě… no…, co no… 8 

V: Kde jste vyrůstali? 9 

B: Narodil jsem se v T., takže jsem vyrůstal v T. Vlastně tam jsem bydlel nebo mamka tam vlastně do 10 

dneška bydlí, nebydlel jsem nikde, vlastně nikde jinde. Bydleli jsme normálně v paneláku, ve třetím 11 

patře. Ňákou dobu jsme bydleli v bytě relativně malým. To bylo dva plus jedna, takže to bylo tam, kde 12 

jsem se narodil. A pak, to já nevim, to mohlo bejt no tak v nějaký čtvrtý třídě třeba, tak pak naši se 13 

akorát jakoby domluvili s jednou starou paní, která bydlela s námi na patře, a jakoby ty byty vyměnili. 14 

Takže vod tý doby vlastně bydlíme ve tři jedna. Ta paní, ježišmarja, jak se jmenuje, to je jedno, prostě 15 

ta stará paní, ta sousedka, tak ta bydlí prostě v tom bytě, jak jsme bydleli před tím my. No… když jsem 16 

se narodil, tak… vlastně z tátovy strany, táta byl o nějakejch deset jedenáct let starší než mamka, ...tak 17 

z tátovy strany babička už nebyla na světě, takže tu jsem nepoznal, ta umřela asi v ´73. Ale jinak 18 

normálně jsem měl jakoby z mamčiny strany byli oba prarodiče… a..., no já nevim, tak jako z toho 19 

ranýho dětství si nějak extra nic nepamatuju. Pak v ´84, když mi byli nějaký tři roky, tak se narodil 20 

brácha a...to si pamatuju, že to bylo, jako to bylo hezký období. To jsme furt bydleli ještě v tom malým 21 

bytě… A vlastně jak jakoby mamka byla doma eště s bráchou, tak já jsem nešel do školky. Takže jsem 22 

potom vlastně už takovýto od nějakejch třech do nějakejch zhruba šesti let, než prostě šel brácha do 23 

školky, tak jsem byl doma, což bylo super. Protože si pamatuju, že vždycky po obědě mamka, když 24 

uložila bráchu, že jo to miminko, že jo, a pak jsme spolu prostě něco dělali. Ona tím, jak je dětská 25 

psycholožka, tak prostě měla všechny ty různý možný vystřihovánky, omalovánky, příběhový knížky. 26 

A to já jsem to miloval. Protože prostě vždycky uložila toho M. a pak jsme měli nějakej ten čas pro 27 

sebe, takže prostě tam byly různý ty tyhlety aktivity, který mě hrozně bavily. Takže pak samozřejmě, 28 

a to si pamatuju, protože to jsou takový možná nejstarší zážitky, nebo že jsem byl takovej nedočkavej, 29 
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že jsem se na to úplně těšil. Takže mamka toho Martina už skoro skoro uspala a to se jen otevřely ty 1 

dveře a tam přišel ten malej J.. „Mamí, kdy už půjdeš za mnou.“ Teďko Martin se zbudil a začal řvát 2 

(smích). Klasická radost jako rodičů dvou malejch dětí. A… to jsem se tak jako to…, to jsou takový ty 3 

hodně starý zážitky... nebo asi nejranější takhle zpětně, co si myslim, že… jako ještě mám takový nebo 4 

nevim, jestli si to fakt jako pamatuju, nebo jestli jsem si to tak něják vymyslel, ale mám takovej pocit, 5 

že si pamatuju takovej moment jako z nějakýho dne, kdy jsme měli jet právě vyzvednout mamku do 6 

porodnice. Mám takovej obraz, že stojím ve dveřích jako a koukám do kuchyně a mám pocit, že táta 7 

říká, že pojedem... Ale bůhví jestli je to..., je tak dávno, bůhví jestli to je reálná vzpomínka... nebo se 8 

mi to jenom tak nějak zdálo nebo…, to mi mohli bejt ňáky tři roky, bůhví co si člověk jako ze tří let 9 

pamatuje nebo nepamatuje..., hm, takže to bylo to..., no když se narodil ten brácha. Tak to s náma 10 

mamka byla doma. Táta dělal na městě, na městském úřadu, nebo tenkrát to byl národní výbor, že jo, 11 

ještě před revolucí… Vlastně děda z tátovy strany, tak ten bydlel ve vedlejším vchodu. Takže ten k nám 12 

chodíval často prostě na véču nebo jako vo víkendu na oběd. O kousíček dál tam vlastně bydlela 13 

mamky sestra, teta, jakoby o dva vchody vedle prostě, ve stejný ulici… A s manželem a jako s 14 

bratrancem. No a děda s babičkou z mamčiny strany, tak ty bydleli vlastně ve městě jako v T., v K. 15 

ulici. My jsme bydleli na tom sídlišti na S. v M. ulici, takže to snad nebylo nějak daleko no a… nevim, 16 

jestli… to si jako úplně nepamatuju, asi ty prarodiče, ty už asi byli všichni v důchodu, to tak nějak 17 

nevím, nevybavuju si, že by se… že by se… že by prarodiče chodili do práce prostě, ale je možný, že 18 

si to jenom nepamatuju..., a… tam asi jako takový dycky hezký byly ňáky ty vzpomínky jako 19 

narozeniny, Vánoce nebo něco… Babička dycky upekla dort, přijela k nám, byly ty dárky. To jsme 20 

ještě bydleli v tom malým bytě, takže rodiče spali na gauči, to se tak rozkládalo a skládalo, že jo 21 

klasika. Nevim…, takhle, jak jsem o tom jako přemejšlel, jak se spolu budeme bavit, tak si pamatuju, 22 

že jsme tenkrát, nevim jestli z ňákejch narozenin ale určitě z Vánoc, že jako neměli jsme žádnou 23 

videokameru jako nic, ale byl jako kazetovej magnetofon, ňáky tydle ty nahrávky, jak se rozbalujou 24 

dárky, jsem si řikal, co tam je. Ještě určitě děda B. tam někde bude. Tak jsem si řikal, co tam, že to 25 

musím doma najít, protože to bude zajímavý... a no… 26 

V: Co jste dělali společně, když jste měli volno? 27 

B: No my jsme chodívali hodně do lesa na houby, když jsem byl malej. Buď jsme, ...my jsme teda 28 

neměli žádnou chalupu nebo nic, ale táta měl jako různý známý, kteří nám jakoby tu svoji chalupu 29 

půjčili nebo tak. Takže vím, a to jsme museli bejt hodně malinký,  to jsme jezdili kousek od T. na K. 30 

rybník, tak tam jsou jako takový chalupy… nebo do dneška je tam jako taková chatová osada nebo 31 

zahrádkářská osada, a tak tam měl tátův ňákej kolega z práce takovou, nevim no, prostě takovej 32 

zahradní domek, takovou malou chaloupku, nebyla to žádná megastavba a…, takže buď jsme jakoby 33 

tam chodili, že jsme jezdili, že jsme vzali auto a jeli do lesa na houby, na procházku normálně, nebo 34 

že se tam ňák o prázdninách bydlelo a chodilo se plavat. To jsme měl rád, takže to jsme vždycky jako 35 

celá rodina vyrazili. A teď měli jsme ty hůlky, takový ty mošničky přes rameno a každej měl tu rybičku 36 

a to… To jsme chodili vždycky do nějakýho toho stejnýho lesa, tak jsme tomu vždycky říkali jako 37 

v uvozovkách náš les, takže jdeme do toho našeho lesa. A vždycky jsme přišli a hráli jsme soutěž, 38 

jakože kdo najde první houbu, tak dostane nějákou, nevim co, nějakou drobnou minci, tenkrát dvě 39 

koruny, pět korun, něco, jako dneska je to nic, ale tenkrát za to bylo lecjakejch bonbonů nebo prostě 40 

něčeho... To jsme vždycky přišli a řekli jsme „Dobrý den lesíčku, dáš nám ňákou houbičku?“ (smích). 41 

A už jsme tam vyrazili prostě. To jsem pak našel i nějaký fotky z toho, tak to bylo vtipný, ty děti v těch 42 

holínečkách.  To jsme si pak dávali s manželkou, když jsme dělali ty svatební noviny, tak jsme tam 43 

měli ty fotky jako první narozeniny a voba dva. Tak prostě tak jsme tam měli taky fotky z lesa v těch 44 

holínečkách, ty černobílý fotky, to bylo fakt vtipný… No… takže to bylo jako... Asi takhle co si tak 45 

pamatuju nejvíc, buď jsme chodívali do někam do toho lesa nebo nějaké procházky okolo toho nebo 46 

plavání… To jsem měl, to jsem měl rád… 47 
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V: A pak jsi šel do školky? 1 

B: Pak jsem šel do školky. Já jsem šel do školky vlastně akorát na ten, na ten poslední rok. Protože, no 2 

tim jak mamka prostě byla doma ňáký ty prostě, ty tři roky. Takže jsem šel na ten poslední rok, takže 3 

to jsem chodil normálně v S. Ú. Já nevim, co to je za ulici, prostě je to taková ta, byla samá základní 4 

škola a pak kousíček ještě víc ten směr na ten S., tak tam byla nějaká školka. Ale nevím, co to je za 5 

adresu, to je asi jedno. Jako bylo to na sídlišti v T. na S., nebylo to někam daleko, tam se prostě dojde 6 

za sedm minut. Nebo jako s tím malým dítětem se tam šlo asi dýl… Ale já jsem tam chodil jenom jako 7 

to jako jeden rok, takže tam nemám ani jako nějaký úplně extra vzpomínky… Já si myslím, že to bylo 8 

takové to rozhraní mezi T. a S. Ú. Takže nevim, jestli to spadalo ještě jako do T., nebo jestli to je už 9 

ten S. Hromádkova, nebo Švehlova ulice, takže těžko říct… Takže a tam to nebylo špatný.  Tak nevim, 10 

co si z toho pamatuju no. Pamatuju si, že když jsem nastupoval, tak jsem měl ještě nějaký ř nebo něco 11 

špatný. Takže jsem byl na nějaký jedný hodině logopedie, kde tam mi ta logopedka dala nějaký to 12 

cvičení nebo něco a pak jsme to doma cvičili, a já jsem tam přišel podruhý, tak už jsem to uměl. R 13 

nebo Ř nebo tak něco... Takže tam žádnej problém nebyl… a…, no nevim, no co si pamatuju ze školky. 14 

Ty jo, vím, že tam chodil, že jsem chodil do třídy s dcerou nějaké maminčiny známý, která bydlela ve 15 

vedlejším vchodě, tam co bydlel děda B...., že jsem tam chodil se Štěpánou, s kterou jsme pak byli na 16 

gymplu ve třídě, a ještě tam chodila ty jo taková jedna holčina z T., taky taková.  Ty jo Tereza něco se 17 

jmenovala. Nevim, jestli potom nechodila k nám na gympl. A taková tmavší asi byla, taková napůl 18 

Romka asi, nebo nevim, vim, že spousta lidí od T. ji znalo. A se mnou byla spolužačka ze školky. A 19 

pak už si tam jako moc nikoho nepamatuju. Asi jako většina dětí jsem neměl rád spaní po obědě, to 20 

jsem usnul snad jenom jednou při spaní ve školce. Vždycky mamka řikala, no jo počkej, co bys za to 21 

dal, až budeš dospělej. Tak samozřejmě teď mi takhle padá hlava v jednu hodinu odpoledne. Náš 22 

švédskej kolega tomu říká „lunch coma“ (smích). Tak si na to vzpomenu, no ale ve školce se mi spát 23 

nechtělo… No tam byla taky vtipná historka, jak byl ten věkovej rozdíl mezi těma rodičema velkej, 24 

tak... táta ještě nosil takovej jako plnovous prostě, tak vypadal ještě o něco starší vo něco, než byl. 25 

Takže jednou jsem tam jakoby čekal a paní učitelka říká „J., přišel pro tebe dědeček“. A já „co 26 

dědeček“?  Já jsem tam nechápavě přišel a tam ten táta, jo tak to bylo jako vtipný.  27 

V: Co dělal přesně na tom městě? 28 

B: Haleď, já jako úplně nevím přesně, co byla náplň tý práce. Ale já si pamatuju, že on byl, on nejdřív 29 

dělal jako na Svazarmu. Což byl tenkrát Svaz pro spolupráci s armádou, to byla ta zkratka. A jako 30 

přesně nevím, co tam se jako dělalo. Ale byla to taková organizace, která zastřešovala spoustu takových 31 

různejch volnočasovejch aktivit, tam byli jako modeláři, radioamatéři a, já nevim, co všechno 32 

dalšího…Takže to jako úplně přesně nevím, co dělal táta, ale pak někdy z toho Svazarmu přešel na to 33 

město, to vlastně ani neviím jako kdy. A tam dělal, to byl tajemník národního výboru. Já nevím, co by 34 

to bylo, podle mě on tam byl nějaký starosta a on byl jako druhej na tom městě, takže dneska by to byl 35 

možná nějakej místostarosta. No nevim, jak se to jmenuje, ale nevim, jak to bylo tenkrát. Možná mám 36 

nějakou  zkreslenou představu, ale podle mě to byla nějaká relativně vysoká pozice na tý  radnici. Ale 37 

úplně přesně… Ale musel být v zastupitelstvu nebo v nějakým takovým orgánu, protože si pamatuju, 38 

že oddával. Že normálně dělal oddávajícího na radnici, v tý historický budově vlastně, to si pamatuju, 39 

nevím jako kolikrát, ale jako parkrát, že jsem tam byl, jako dítě jsem tam byl, prostě ňák jsem tam 40 

koukal, jako  když on tam vedl ten obřad. On byl vepředu, tam byl pultík, on vyprávěl ty věci, co 41 

oddávající vypráví. Vedle seděl…, byly nějaký takový varhany nebo nějakej hudební nástroj, někdo 42 

hrál ten doprovod. Já jsem seděl podle mě někde za tím hudebním doprovodem, za tím klávesákem 43 

tam.  Takže… to musel bejt takovej ňákej, takovej ten uvolněnej zastupitel nebo něco na ten způsob. 44 

Jakože měl prostě kancelář na radnici a takhle tam oddával, hm… Víc jako moc nevim, co tam dělal 45 

nebo nedělal. Zase to mi bylo relativně málo, takže jsem věděl jakože..., zase to bylo… Strejda, táta 46 
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měl staršího bráchu, o šest let, strejdu, a ten má tři dcery. A teď jedna z těch dcer právě jako měla 1 

skvělou hlášku ještě právě před tou revolucí. Jak jsem řekl, tak táta oddával a  nevim pak, asi jak byly 2 

volby, tak visela asi nějaká kandidátka, a on tam měl tu fotku. Takže sestřenka ve škole řekla, že strýček 3 

udává na radnici a visí na náměstí (smích). Takže to bylo docela vtipný. Jo ještě si pamatuju, že děda 4 

B., vlastně tátův táta, von…, von vlastně, já úplně nevim jako ten kontext, já nevim, mám pocit, asi 5 

zřejmě že ke stáru, možná jak nemaj co dělat, babička nežila, tak asi psal takový hodně různý kritický 6 

jako dopisy někam na radnici. A mám takovej jako matnej zážitek, jak si táta stěžoval mámě, nebo 7 

jestli to řikal tomu dědovi, ať jako nic nepíše, že pak z toho má táta na radnici problém, že poňouká 8 

toho svýho otce, ať  posílá ňáký  ty kritický dopisy jako. Ale k tý práci nevím…, ňákej takovej 9 

zastupitel nebo něco… Což po tom po revoluci se nehodilo, aby tam byl někdo, kdo tam byl 10 

předtim…,  tak už tam pak nebyl no. Ale měl jako, měl hodně takových různejch známejch a kamarádů, 11 

takže právě jsme vždycky v létě jeli na nějakou tu chalupu ňákýho toho jeho známýho. Nebo si 12 

pamatuju, když třeba byly Vánoce, tak jsme takhle jako obcházeli ty jeho různý kámoše. Že, když jsme 13 

vždycky někam přijeli, tam táta dal někomu flašku rumu, popřál hezký Vánoce, dostali jsme vánoční 14 

stromeček, pak jsme přijeli na sádky, tam dal flašku rumu, popřál hezký Vánoce, pak jsme došli dolu, 15 

tam jsme… koupili ňakýho toho kapra prostě, teda asi dostali výměnou za tu flašku rumu toho kapra. 16 

Tak to bylo jako dobrý... No co si pamatuju ještě takhle, když jsem byl hodně malej… Takže klasicky 17 

tenkrát ještě byly na všecko fronty, vždycky pamatuju, že byly mandarinky, buráky, takový ty věci, co 18 

byly jenom na Vánoce. Dneska by to každýmu přišlo směšný, že byly dvě kila pomerančů jenom před 19 

Vánocema, a pak se nedaly sehnat, nebo banány, tak to si pamatuju, že táta nebo máma vždycky 20 

přinesli… No…, nevim z tohohle období, co ještě… No… nevim, tak jako, hm, tadydle jako to raný 21 

dětství, todle prostě to mi přišlo takový, na to mám jen dobrý vzpomínky. Jakože ten byt byl relativně 22 

malej, peněz asi moc extra nebylo, na druhou stranu tak to asi měl každej druhej před tou revolucí... 23 

Jako pro dítě to nejsou takový důležitý věci. Tam je důležitý, že tě rodiče mají rádi, že si s tebou hrajou, 24 

že tě nebijou, takže jako tak…  jako… 25 

V: S bráchou jste spolu vycházeli dobře? 26 

B: Jo s bráchou jsem vycházel dobře. Tak my jsme jako s bráchou takovej jako každej jinej. Brácha je 27 

takovej mnohem větší extrovert než já. Ale… jako nevim,  no žádnej jako konflikt nebo něco si 28 

nevybavuju, tak to bylo na pohodu…, no nevidím jako žádnej problém…, no prostě jsme si jako hráli 29 

spolu… Tak jako samozřejmě my jsme s bráchou každej hodně jinej. Takže i já jsem jako třeba takovej 30 

jako pořádnej, pečlivej, brácha je bordelář nebo aspoň bejval jako malej. Takže to vim, že mě třeba 31 

jako vytáčelo, a to když jsme pak byli odrostlejší, tak jsme měli prostě ty různý lega, a tam byli ti lego 32 

panáčci. A my jsme byli jako kluci, tak jsme samozřejmě měli nejradši takový ty hrady a rytíře. V tom 33 

byly takový ty koně,  ty rytíři v tom brnění s těma mečema a s těma halapartnama. Takže jsme vždycky 34 

dělali lego bitvy hrozný. Takže to vim, že právě jsem si vždycky jako půjčil ty vojáčky od toho bráchy 35 

a pak jsem si to vždycky hodinu vyzbrojoval a připravoval na tu bitvu. A když už jsem to měl 36 

připravený, tak vždycky brácha přišel, že je chce zpátky (smích). Tak to jsem vždycky říkal, to si děláš 37 

srandu ze mě. Ale to jsou takový jako no…, no takže to si tak nějak pamatuju takový jako příjemný 38 

věci nebo prostě to. A tak samozřejmě pro mě to bylo třeba zajímavý nebo jako dobrý takhle právě, 39 

když se tak růžně někam pro něco šlo, když nás táta vzal sebou. Tak bylo supr vidět, že měl různý 40 

takový ty známý a kámoše a že tam všude přišel a tam ho pozdravili a to. Ono jako bez toho se asi 41 

nedalo fungovat. Nebo ono i dneska to tak lidi mají. Ale jako pro to dítě to je takový hezký. Když jsme 42 

přišli, to si právě pamatuju, když jsme byli přihlašovat auto, když si naši koupili škodovku novou. Tak, 43 

já nevim, kolik mi mohlo bejt, nevim… Tak jsme tam přišli a tam byl takovej tátův známej tam na těch 44 

policajtech. Tak pojď, J., pojď si vybrat, jaký chceš číslo na auto (smích).  Tak J. v sedmym nebi, viď, 45 

jeho táta důležitej. Hm…, no… no pak si pamatuju co no, pak jsem šel do školy. To si pamatuju a 46 

z toho prvního dne mám i nějaký fotky. Tak nevim, jestli jako brali bráchu sebou naši, ale asi nějak jo, 47 
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nevim, kdo by ho ňák hlídal. To vim, že šel i děda B. s náma. Tak tam máme nějaký fotky před barákem 1 

prostě ráno z toho prvního dne s tou, tou tašku na zádech. No a to bylo vlastně taky kousek. To bylo 2 

ještě blíž než, to byla sedmá základní škola, tak to bylo ještě blíž než do tý školky, to bylo hned za 3 

chvilku, nějakých deset minut, já nevim, chviličku…, a no tam jsem vlastně odchodil oba ty stupně, 4 

první i druhej, nevim, tak já jsem nebyl žádný problémový dítě nebo jako nic, že bych nosil ňáký 5 

poznámky, nebo to jako žádnej problém nebyl, že by museli naši chodit někam prostě něco vysvětlovat 6 

nebo tak… Nevim, jako přemýšlím, já vim, že jako tak takhle, vono mě to učení šlo, takže nebylo 7 

třeba, aby se se mnou naši nějak extra učili. Jako s čím jsem měl problém, co mi jako nešlo jako samo 8 

od sebe, tak to bylo psaní, když jsem byl fakt malej, tak to bylo fakt hnusný. Jako asi si myslim, že se 9 

se mnou víc učila mamka než táta, jako logicky jako mámy jsou víc doma s těma dětma. Ale to si tak 10 

nějakou jako moc nepamatuju. Ale to bylo asi nějak na začátku, než se člověk naučil číst, psát. Takhle 11 

jako číst jsem uměl, když jsem šel do první třídy. Právě jak jsme s mamkou dycky dělali ty aktivity a 12 

čtení v těch knížkách a vystřihovánkách. Takže jako já jsem normálně čet, ale to psaní bylo takové 13 

ošklivější, ale  to se se mnou mamka pak jako hodně, jak to říct…, naučila ne, ale nadozorovala, nevim, 14 

jak to pojmenovat tu činnost. Tadydle na to, jak jsem se učil do školy a kolik se se mnou učila máma 15 

nebo táta, to si jako moc nepamatuju, ale určitě si myslim, že se se mnou mamka víc učila. Ale tam 16 

jsem ale nějakou extra péči moc nepotřeboval.  17 

V: Jak si trávil volný čas? 18 

B: Jak jsem trávil volnej čas, když jsem byl na základce? Haleď,  já nevim, já jsem nebyl takový to 19 

sportovní dítě, že bych jako lítal někde venku. Já jsem byl vždycky takovej voplácanější. Na rozdíl od 20 

bráchy, ten byl takovej, že furt někde kopal do míče nebo to, takže… nevím no. Tak jsem přišel ze 21 

školy, počítač nebo nic takovýho nebylo, v televizi toho taky moc nebylo.Tak jsem si prostě nějak hrál 22 

s těma hračkama, co jsem doma měl, nebo jsem se něco učil nebo jako já vím, že jsem potom hrozně 23 

rád jezdil na kole. Když jsme byli menší nebo úplně nejmenší, tak jsme měli za barákem nebo pod 24 

voknama před panelákem, tak tam bylo pískoviště, tak tam jsme si jako malý děti  s bráchou ledacos 25 

nahráli. To tam jsme byli pečený vařený na tom pískovišti. Pak, když jsme byli trochu větš, a měli jsme 26 

kola, tak tam byl takovej jako blok po chodníku, prostě kolem pískoviště, a těm malejm dětem to 27 

stačilo. My jsme jezdili jako furt dokolečka, hráli jsme si prostě na to, že tam jsou furt křižovatky, že 28 

jako jezdíš autama, bylo tam takový jako ňáky křoví, tak to byl prostě jako ňákej domeček nebo něco. 29 

Klepadlo ňáký tam bylo na koberce, po tom jsme lezli prostě, tak to jsme si vyhráli takhle jako v tom 30 

nejbližším, nejbližším vokolí toho baráku, si myslim. O víkendu, když byly víkendy, tam jsme měli 31 

hodně ňákejch aktivit. Buď se jezdilo hodně do lesa nebo na plavání. Hodně jsme dělali takový vejlety, 32 

jako prostě ňáký hrady, zámky nebo jako ňáký cizí město. Tam se projdeš, podíváš, je tam ňáký hrad 33 

nebo muzeum. To já jsem měl hrozně rád. To potom jakoby prostě, když jsem byl jako dospělej a 34 

prostě byl jsem…,  nebo neměl jsem ještě přítelkyni nebo nic, tak jsme trávili dovolenou takhle třeba 35 

s mamkou, že jsme prostě vyrazili. Takže to se mi jakoby líbilo a to mi zůstalo do dneška. Nebo se 36 

jezdilo na návštěvu jako k prarodičům, k babičce a dědovi, ale tím jak bydleli ve stejným městě, tak to 37 

nebylo tak, že bychom tam někdy spali. To se přijelo na vodpoledne a pak se zase jelo domu… Takže… 38 

pak jsem si, pak jsem si jako docela čet, čet jsem si hodně třeba před spaním takový ty různý 39 

foglarovky, ňáký dobrodužný, jako co maj kluci rádi…, a tam toho měl táta docela dost z ňákyho jako 40 

svýho dětství, podle mě to byla nějaká  edice jako KOD, jako nějaký knihy,  nebo KDO jako  Knihy 41 

dobrodružství a odvahy nebo něco takovýho, a teď to byly takový různý takový ňáký  dobrodružný 42 

věci. To jsem měl rád… No už jako malí jsme s bráchou chodili v neděli, když bylo nějaký to Studio 43 

kamarád nebo co to bylo, nějaký to ranní vysílání pro děti vod osmi, to chodilo ráno. No to bylo  právě, 44 

jak naši spali v tom obýváku, že jo, na tom rozkládácím gauči, my jsme jim tam vždycky nalítli ve tři 45 

čtvrtě na vosum. Tak ty museli mít velkou radost. Měli jsme tam tu maličkatou černobílou televizi. No 46 

a odpoledne se vždycky něco podnikalo, že se šlo někam ven jako vo tom víkendu.  47 
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V: Měli jste rodinné přátele? 1 

B: Ty jo, haleď, to si myslim, že asi úplně ani moc ne… Jako já vim, že mamka má spolužačku z vejšky, 2 

která žije v Písku, anebo teď už žije někde trošku jinde, ale když jsme byli malí, tak žila v Písku... Ty 3 

maj dva syny, takový zhruba ve věku mým a mýho bráchy. Tak s těma jsme se občas vídali, že buď 4 

přijeli na návštěvu nebo my k nim. To bylo takový jako jednou za rok, to nebylo žádný pravidelný 5 

navštěvování. A… já jsem se kamarádil vlastně s klukem, synem od sousedů, kteří bydleli na patře. A 6 

no…, ale jak jsem byl takovej nebo jsem furt, ale teď už jsem mnohem míň, introvertní, tak jsem si tak 7 

nějak vystačil prostě. O víkendu se furt podnikali výlety nebo něco, a ten všední ven to odpoledne jsme 8 

něco s tím bráchou podnikli nebo to…, to nějak úplně, to nějak úplně, že bysme měli nějak extra 9 

známejch, že bysme se setkávali jako s těma dětma, tak to moc nebylo. Jako já vim, že máti 10 

měla…, byli, když jsme byli malí, tak jsme jezdili na hory v zimě. To jezdila taková celá ňáká velká 11 

parta a tam jezdili takoví známí různí, ale já jsem se tam nikdy nekamarádil s těma dětma. Nevim, jestli 12 

tam byly stejnýho věku. Vim, že tam byla jedna rodina, ty jo ta maminka tam dělala zubařku, tam jsme 13 

roky chodili k zubařce, ty měli ty děti ale jako nějaký starší. Takže to jako asi úplně ne, vim, že tohle 14 

to nějak bylo, se jezdilo na vodu s dětma nebo na hory s dětma, takže tam jako nějaký takový party 15 

byly, ale že jako my bysme se kamarádili s těma dětma těch kamarádů od rodičů, tak to ne… No to 16 

spíš jsem se kamarádil s nějakýma spolužákama prostě z tý školky. Ty byli různý, ale tam bydleli 17 

všichni na tom sídlišti v tom T., tak to bylo jako blízko. Vim, že jsem, chodil jsem na základku nebo 18 

jako na první stupeň s dcerou jedný mamčiny známý profesní, ta je, teda teď už bude asi taky 19 

v důchodu, a  ta byla dětská psychiatrička, mamka psycholožka, ona byla psychiatrička. Ta měla dvě 20 

dcery a ta mladší ta chodila se mnou na základku, a to vim, že jednu dobu jsem se jako kamarádil s ní 21 

a ještě jednou holčinou, ale to už je strašně dávno. A to je docela vtipný,  vim, že jsem s tou holkou, 22 

tou dcerou máminý kamarádky, jsem se pak roky roky neviděl  a pak jednou jsem někde zjistil, že se 23 

pak provdala za nějakýho B., takže to je vtipný, že se jmenujeme stejně vlastně dneska (smích), ale… 24 

že bysme se jako kamarádili s ňákejma jakoby takhle dětma nějakejch kamarádů, akorát jenom jakoby 25 

ty H. od tý mamky kamarádky, který bydleli v tom P..., ale jinak ne…, ale od  táty jakoby to vůbec ne. 26 

Ono to asi bylo tim, že ten táta byl o dost starší. Tak jeho vrstevníci možná ty děti měli prostě taky 27 

starší, než jsme byli my. No… a potom vlastně jsme ještě měli v létě, to nevim, kdy jsme začali, to 28 

mohlo bejt někdy na začátku v devadesátejch let po revoluci, tak jsme jezdívali na letní tábory, když 29 

jsem byl malej, to bylo vždycky 14 dní. To dělal vlastně jeden mamky známej, vlastně na tu Vávrovku 30 

jsme jezdili. A to bylo super no. To jsme jezdili oba s bráchou, že jo, já jsem tam byl párkrát jako ten 31 

praktikant, brácha pak jezdil taky jako nějakej ten vedoucí, ale to už bylo někam jinam. Na Blatnici, 32 

ale to už nebylo na tý Vávrovce. Nevim, netrávili jsme nikdy třeba prázdniny jako u prarodičů, jak 33 

některý děti jezdějí. Protože děda bydlel v 1+1 kousek ve vedlejším vchodě a babička s dědou ty 34 

bydleli taky ve 2+1 v T., to nebylo žádný kouzlo venkova nebo něco, takže to nedávalo smysl. Ale 35 

vím, že jsme léto hodně trávili jako na chatě, když táta chodil do práce. Mamka byla s náma doma, 36 

nebo když dělala vlastně v tý poradně, pedagogicko-psychologický, tak taky měla asi nějaký ty 37 

prázdniny nebo něco, takže jsme byli vykýblený od rána do večera na plovárně, tak jsme si to hrozně 38 

užívali, tam jsme lítali. Máti vždycky měla nějakou podle mě nějakou jako termosku s nějakým 39 

navařeným obědem nebo něčím, tak to bylo super… Tam vlastně taky byli nějaký lidi, nevim, jestli ty 40 

lidi z tý plovárny nebo jestli se s nima znala mamka, tam byla taky nějaká paní doktorka, co měla dceru 41 

a syna našeho věku, s nima jsme si zase nějak hráli, ale to, to si tak nějak moc nevybavuju no. Takhle, 42 

jak vo tom mluvim, tak se mi to vybavilo, ale ani nevim, jak se jmenovali nebo už bych je nepoznal. 43 

Vim, že tadle ta pani pak odešla někam do Kašperskejch Hor nebo někam…. No… tak, tak… no…, 44 

no takže tím pádem se dostáváme někam, teď už to z hlavy ani nedopočítám, no to bylo v ´95, vlastně 45 

když táta umřel…, takže to já jsem moh bejt, v jaký jsem moh bejt třídě tyjo...? Tak v takový šestý 46 

sedmý, no něco takovýho…, kolik jsme…? ´97…, jo v ´97 jsem začínal na gymplu, ne jsme začínali, 47 



31 
 

2001 jsme končili ne? Takže ´97 končila devítka, ´98…, teda… ´96 osmička, ´95 končila sedmička, 1 

no takže v sedmý třídě jsem byl. No a vlastně mezitím, že jo, mezitím po revoluci táta skončil na tom 2 

místě, pak dělal u nějakýho chlapíka, který měl firmu jako velkoobchod s drogerií. Takže voni 3 

vlastně…, dneska už jako asi už nic takovýho není. Ale tenkrát taky nebyly takový ty supermarkety a 4 

todle po tý revoluci. Takže on ten obchod fungoval tim, že oni po celý republice nakupovali to 5 

drogistický zboží a prodávali to do těch prodejen prostě koncovejch. Takže byli ten prostředník, kterej, 6 

že jo, pak jako…., v dnešní době už to vůbec není, jsou ty řetězce, co to nakoupí od tý fabriky a 7 

rozvezou si to všecko samy, tady tohleto neexistovalo, takže tam táta nějakou dobu dělal a pak tam 8 

skončil a dělal…  tak jako různě, vystřídal několik prací a pak si vlastně  udělal vlastně tady tenhle 9 

obchod pro sebe, takže měl na svoje jméno jakoby firmu a měli sklad ve S. u T. A on objížděl ty 10 

dodavatele, kupoval to zboží a  pak to zase jako prodával dál… a… mezitím se mamka vrátila do tý 11 

práce, do tý poradny, ona tam vlastně taky nebyla celou tu dobu, pak už  nevim, co ty roky…, dělala 12 

vlastně nějakou dobu v nemocnici na rehabilitaci a pak ještě v takový nějaký firmě na školení 13 

dospělejch, G., vim, že byla G., to vydavatelství knih, a tohle byla G., vim, že to byl jako podobnej 14 

název, ale pak se zase vrátila do tý poradny. Takže mezitím, to bylo pár let na začátku devadesátých 15 

let, kdy táta dělal takhle mimo město a pak dělal pro sebe a…  otázka, jak by to dopadlo nebo nedopadlo 16 

to podnikání…, ale... tam prostě už… už ta otázka je nějak teoretická. Já si pamatuju, co tam bylo…, 17 

to bylo v době, kdy právě tam měl táta v práci nějakej počítač, takže to nás s bráchou strašně lákalo že 18 

jo, takže jsme tam furt chodili vopruzovat a hrát tam na tom nějaký hry…, takže si pamatuju, že…  že… 19 

to byl jako poslední rozhovor, co jsme měli,  že mě táta šel uložit a já jsem ho zase prudil, jako kdy si 20 

koupí ten počítač jako domu, on prosim tě nech toho a jdi spát… a… už jako přesně nevím, jak to bylo, 21 

ale… prostě ráno… no… ty jo, ani nevim…, nebo jestli ještě někdo v noci zvonil (tiše)…, no prostě 22 

tadydle přes tu noc, tak tam vlastně, teď už je to tam zazděný, teď už to tam ani není, ten barák se 23 

upravil…, ale dřív jak byla ta výtahová šachta jakoby mezi schodištěm a výtahem v těch panelácích, 24 

tak tam někdy v noci našli tátu ležet, zřejmě tam prostě skočil, spáchal sebevraždu a… nevim…, nevim, 25 

jako žádnej dopis nebo nic nebylo, takže..., nevim, já jako dítě jsem neměl pocit, že by byl v nějakejch 26 

jako problémech nebo jakože by ta firma jako nějak neprosperovala nebo jako úplně nevim…, 27 

nevim…, takže tam jako... prostě takhle z ničeho nic jako...., no… pak přišel takovejdle šok, no vlastně 28 

ještě pak asi tejden, nebo nevim, jak dlouho byl v nemocnici, ale to už se jako  neprobral a… takže to 29 

jsme pak jako zůstali sami s mamkou… A tak já si jako myslim, že nejhorší to muselo bejt pro ni jako. 30 

No  bylo to v ´95, tak jí bylo  nějakých... třicet devět.  A… prostě najednou zůstala sama se dvěma 31 

dětma s nějakou zpolo prostě rozjetou firmou že jo, která samozřejmě tak jak stála na jednom člověku, 32 

tak to velice rychle skončilo, to se nějak neudrželo, takže to se tak ňák zlikvidovalo. Tak to muselo 33 

bejt jako hodně těžký pro mamku.  34 

V: Bez jakýhokoliv vysvětlení, prostě v podstatě nic? 35 

B: V podstatě nic. Nevim, jako já jsem o tom nikdy jako ňák nepřemýšlel nebo…,  protože mi to přišlo 36 

jako zbytečný, jako ty důvody, nevim jako..., nevim, jako proč, proč by to jako dělal, a zas na druhou 37 

stranu proč by měl jako důvod někdo mu ublížit nebo jako…, nevim...,  asi tam byl nějakej problém, 38 

určitě my jako děti jsme o něm nevěděly, pokud ho věděla mamka, tak nám ho neřekla…, nevim…, 39 

nevim…, tak to bylo, asi samozřejmě asi nejhorší byl takovej ten týden od toho úrazu prostě do toho 40 

úmrtí, kdy jsme prostě doufali, že neumře. Ale nevěděli jsme to a pak umřel. Takže to bylo…, nevim, 41 

já vim, že už mě tenkrát to přišlo, že to je asi nejvíc nespravedlivý a těžký pro tu naší mamku no. Že 42 

jsem si říkal dobrý, tak je to jako jako blbý pro nás, jako pro ty děti, ale my jako vyrosteme, prostě 43 

budeme mít ty svoje rodiny. Ale mamka jako přišla o toho svýho životního partnera prostě… a… no 44 

myslim si, že brácha můj to ještě nesl možná hůř než já nebo…,  protože on byl o tři roky mladší, mně 45 

bylo, konec roku ´81, takže krátce po mejch 13 narozeninách, takže začátkem roku ´95, takže bráchovi 46 

bylo deset… Takže to je taková… Já si myslim, že to nesl hůř než já… Nevím, takže to byl takovej 47 
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šok z ničeho nic prostě a ten…, jako určitě byl blbej takovej ten tejden tý nejistoty že jo,  a pak přišel 1 

ten, ten, ta prostě zpráva finální…, takže pak už se dělal ňákej jako pohřeb a to… Jako táta měl spousta 2 

různých známejch, který asi by třeba byli rádi přišli na nějakej ten pohřeb nebo tak. Ale pro mamku to 3 

bylo dost těžký, takže jsme měli jen takovej, vlastně žádnej obřad nebyl, jen takový to rozloučení 4 

rodinný. Pak určitě jí pomohly hodně různý její kamarádky nebo různý známý, který k nám jako jezdili. 5 

Snažili se jí nějak podpořit nebo to… Nevim, fakt už tenkrát mi přišlo, že to je takový asi nejhorší pro 6 

ni, že my se s tím nějak srovnáme, že ona se o nás musí starat, sama o ty dvě děti. Taky jednu dobu to 7 

bylo náročnější finančně nebo jako máti musela moc pracovat… Nevim no, tak jako… nic jinýho se s 8 

tím dělat nedalo, ale vim, že pro mě bylo nejhorší, nebo nejhorší to je asi blbý slovo, ale nevěděl jsem, 9 

jak to říct spolužákům ve škole prostě. Tý jo, čau, tak mě umřel táta, to je blbý. Byly vždycky ty 10 

odpolední vyučování a chodilo se vždycky k někomu na návštěvu, kdo bydlel blíž k tý škole a tam se 11 

prostě, nevim něco, prostě kravilo že jo, takže si pamatuju, že tam jsem to pak řek těm kámošům, že 12 

jsem jim ukázal to parte, co viselo tam v tom baráku. Nikde se to jako nějak nerozebíralo nebo…, jako 13 

asi… jsem za to vlastně byl rád, že jsem se o tom s těma kamaráda nějak extra nebavil, protože to byl 14 

takovej zážitek prostě bolestivej…, no asi v tý době to nebylo něco, co bych chtěl s někým extra sdílet 15 

prostě…. No… tak nějak jsme se prostě museli naučit fungovat ve třech jako v tý nový, nový situaci…, 16 

takže samozřejmě zkraje to bylo takový ňáky náročný, nezvyklý, ale postupem času si člověk jako 17 

zvyk, že to tak je… a… si myslim, že potom nějaká extra změna nebo jakoby v tom životě ňák úplně 18 

jako velká nebyla. Normálně jsme dál vyrůstali, chodili jsme do stejný školy, bydleli jsme ve stejným 19 

bytě, tenkrát jsme trávili ten čas jako podobně prostě…, jako bylo nás míň, ale nemyslim si, že bysme 20 

měli nějakou..., jakože by to ten náš život jako ovlivnilo, ten rodinnej, než kdyby se změnilo něco 21 

jinýho. A nevim, já jsem pak za chvíli skončil na tý základce, nastoupil jsem na gympl a… a… tak ňák 22 

jsem jako pokračoval, jako nic jinýho nezbyde. Ani nevim, jestli jsem se na gymplu o tom s někým 23 

bavil nebo nebavil…, nevim…  no…, jako pro mě to nebylo špatný, protože na tom gymplu ta parta 24 

byla taková jako velice dobrá, musím říct, že daleko lepší než na tý základce, co jsem byl…, takže… 25 

takže vlastně… Tak to určitě třeba pomohlo, nevim, jako kdybych přišel třeba na nějakou střední školu, 26 

kde by to stálo za prd, tak by mě to asi daleko víc trápilo, ale takhle to bylo v pohodě, takže asi…, nebo 27 

nemyslim si jako, že by mě to ňák pak ovlivnilo v tom, na jakou jsem šel střední školu nebo dál, jak 28 

jsem vyrůstal, v tomhle ohledu by to si bylo stejný… Minimálně jako prázdniny jsme trávili podobně, 29 

ještě vlastně než umřel mamky táta, děda Navrátil, tak třeba s námi jezdil pak víc na letní dovolenou 30 

von, kdy jsme byli u těch stejnech lidí, kam jsme jezdili k těm tátovým známým jedněm bývalým na 31 

tu chalupu… Hm…, pak mamka…, to já úplně nevím přesně, jak to bylo přesně dlouho po tom, co 32 

zemřel táta, ale asi hodně kvůli bráchovi koupila psa, aby to asi tomu Martinovi třeba pomohlo, pak 33 

ale paradoxem bylo, že pejsek D. nám, ty jo kolik jí bylo, asi sedum, tak nám umřela na stejnej den 34 

jako táta, 8. března. Tak jsem řikal, to je vtipný (smích),  MDŽ se nám úplně nevyvedlo v  rodině, tak 35 

to byla taková ironie osudu, ale... no nevím, no takže tak nějak normálně jsem si odchodil gympl, na 36 

kterej jsem nastoupil s tím, tenkrát ještě s tím, že jsem měl vymyšleno, že bych chtěl studovat práva, 37 

protože v S. byla ta latina, takže mamka - prostě jdi tam, to ti pomůže - takže jsem si tam chodil na tu 38 

latinu, už nevim, v jakým to bylo ročníku, ale dostal jsem vlastně od mamky učebnici..., teda spíš 39 

knížku, Sociologie od Anthony Giddense, taková bichle ty jo, prostě 8 cm tlustá a… to mě pak ovlivnilo 40 

v tom, že jsem si dal přihlášku vlastně na sociologii, kterou jsem vystudoval... a jako myslim si, že, to 41 

si myslim, že druhej stupeň základní školy, kdy jsem chodil do matematický třídy, tak tam byla dobrá 42 

parta asi lepší než na tý základce. A… ten gympl, si myslim, že byl ještě lepší parta, jako ten jsem měl 43 

hodně rád, to jsem si hodně užil. Ty léta byly dobrý, na to vzpomínám taky rád. Nevim jako, těžko říct 44 

no, co by bylo jinak..., táta byl žil, v podnikání by se dařilo, bylo by víc peněz nebo by se nedařilo, 45 

nevim…,  možná jsme mohli jezdit na dovolený v létě k moři, což jsme nejezdili…, ale asi jako až do 46 

dneška jsem o tom nějak nepřemejšlel, co by bylo, kdyby bylo. Nějak to je, jak to je a nemá smysl to 47 

co kdyby řešit, a… jako… todle období toho gymplu to bylo hodně hezký. A potom brácha pak vlastně 48 
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chodil na ten stejnej gympl jako já, takže tam mě jako tak následoval… a... si myslim, že jsem právě 1 

víc času trávil s těma kamarádama, tím, jak je brácha hodně extrovertní a měl ten svůj okruh, tak tam…, 2 

pak zase přece jenom v tomhle období ty tři roky je nějakej rozdíl. Takže tam jsme toho přece jen 3 

nedělali tolik spolu jako předtím. Ale pak se to zase sblížilo že jo, já nevim, po nějaký tý dvacítce, ten 4 

rozdíl už takovej jako nebyl…, jako když já jsem byl třeba na gymplu a Martin ještě na základce… Jo 5 

já už si prostě nepamatuju, jak to tam bylo. Ta mamka na nějakou dobu skončila v tý poradně, pak děla 6 

v tý G., pak možná nějakou dobu na sebe a... pak dělala docela dlouho v tý nemocni na rehabilitaci 7 

vlastně tu psycholožku, tentokrát pro ty dospělý po tom úraze, co tam leželi, tam byla, nevim, pět 8 

sedum let, docela dlouho, vlastně většinu tý doby, co jsem byl, co jsem byl na gymplu a asi pak možná, 9 

když jsem byl v prváku druháku na vejšce… Na vejšku jsem šel do Brna. Vlastně hlásil jsem se do 10 

Prahy na žurnalistku a do Brna na mediální studia a žurnalistiku a sociologii, dva obory. Vzali mě do 11 

toho Brna, kam jsem i chtěl, tam to bylo s touhletou sociologií dohromady…, no jako to bylo taky jako 12 

dobrý období. Myslím si, že jsem byl víc v kontaktu s těma táborskýma kamaráda, který pak některý 13 

jsem měl jako paradoxně přes bráchu, takže vono to tak se propojily ty skupinky těch kamarádů a... 14 

Nevim, jako Brno jako ta škola, ta Masarykova univerzita ta byla hodně dobrá, tam jsem to měl jako 15 

rád. To město jako takový mi nějak extrémně jako k srdci nepřirostlo. Takže potom jsem si jako tak 16 

nějak vesele odstudoval bakaláře a magistra. Magistra jsem si udělal vlastně tu sociologii, protože to 17 

mě prostě bavilo víc. A na ty mediální studia a žurnalistiku mi stačil ten bakalář, tam jsem pokračovat 18 

nechtěl. No a pak jsem…, vlastně já nevim, já jsem to právě úplně neplánoval, ale pak někdo z těch 19 

mejch spolužáků jako vlastně řikal, že bude pokračovat na to doktorský studium, tak jsem to tak nějak 20 

v podstatě zkusil více méně a přijali mě tam, což pak z pohledu toho, že jsem prostě po nějakých asi 21 

těch třech čtyřech letech řekl, že už mi to vlastně nic moc nedává, přerušil jsem to, nedodělal jsem to… 22 

Je otázka, jestli by nebylo lepší jít rovnou pracovat, ale zase na druhoustranu člověk tam nabral nějaký 23 

ty zkušenosti, jak jsme se bavili předtím. Prostě bylo to…, mně to přišlo, že čim dýl tam člověk byl, 24 

tím to bylo zajímavější, ty kurzy. Že to bylo prostě, že to bakalářský studium to bylo jako takovej úvod 25 

prostě, v tom magisterským teprve člověk tak nějak věděl, o čem to je, a to doktorský to byly fakt 26 

takový ty perličky, ty nejzajímavější, nejlepší věci prostě pro pár lidí, které to opravdu zajímalo. No i 27 

to, že člověk pak musel nějakým způsobem učit, taky určitě byla nějaká zkušenost prostě, něco, nějaká 28 

praktická věc, která se člověku hodila do života. Studium na vejšce nebylo vůbec špatný, to byly 29 

dlouhatánský prázdniny, já jsem většinou nijak tak extra zvlášť nepracoval, takže to bylo takový leháro. 30 

A i tim, že řikám, že já jsem nikdy nějakej problém jako s učením neměl, tak jsem si tak vesele prostě 31 

proplul, a byly to celkem pohodový léta, který nebyly nijak jakoby dramatický… Co bylo jako smutný, 32 

když jsem byl na konci prváku vlastně…, no myslim, brácha byl ve druháku, tak vlastně... Jo mezitím 33 

teda…, relativně krátce předtím než umřel táta, tak umřel jako děda B., jeho táta, to muselo bejt září 34 

předtím, ale tak tomu bylo ´86, takže to bylo jako stářím, a babička, vlastně mamky mamka, ta umřela 35 

ještě dřív, v ´91 nebo tak nějak jakoby..., na Tři krále ´91, takže potom vlastně zůstal jen ten děda 36 

Navrátil, mamky táta, ten umřel teda nějak v tom prváku ve druháku na vejšce, když jsem byl... No a 37 

to vim, že jsem si říkal, tak už jsem ten nejstarší muž člen naší rodiny. Byť dobře, byl tam ještě strejda 38 

Ivan, tátův brácha starší, ale v tý naší jako sekci, jsem si říkal, tak to jako brzo a… nevim no… Ty 39 

doktorský studia, říkám, ty první dva roky byly hodně zajímavý, tam bylo spousta těch přednášek, ty 40 

druhý dva roky  byly takový…, tam jsem to možná měl jako přerušit třeba dřív, ale to je člověk jako 41 

tak zaběhlej  v tom systému, kterej mu ňák tak vyhovoval, takovej status quo,  něco jsem si tam bádal, 42 

něco jsem si tam učil, žádných extra nároků nebylo, ňáký prachy škola posílala…, ono se to snadno 43 

soudí zpětně, jakože člověk se na to měl vyprdnout dřív…, ale tenkrát mi to přišlo dobrý, že to je 44 

nějaká zajímavá zkušenost. Ale pak už mi to přišlo dlouhý a pak mi přišlo, že ta škola k těm studentům 45 

žádnej extra jako pozitivní vztah neměla, takže jsem si to přerušil na ten rok. Že si dám ještě prázdniny 46 

a pak že si začnu hledat nějakou práci v Praze, a... Měl jsem vlastně kamaráda, taky doktoranda ze 47 

sociologie, kterej to měl vlastně podobně jako já, taky pracoval ve výzkumný agentuře…, takže přes 48 



34 
 

něm jsem si sehnal nějakej kontakt jakože, tam jsem si poslal to CV, ale ten člověk se mi nikdy neozval, 1 

nikdy nenastoupil, ani na pohovoru jsem tam nikdy nebyl a, je to vtipný, dneska tady s tou agenturou 2 

dělám za spousta peněz, výzkumy, já jsem byl na tý straně u klienta, kterým říkám, co bych jako 3 

potřeboval, možná jsem tam mohl jako pracovat. Takže tohleto… Z týdletý firmy přes toho kamaráda 4 

se mi nikdy neozvali, takže…, to bylo v roce 2010…, tak jsem si…, tak jsem si vlastně tak jako řikal, 5 

že takže si tady…, takhle jsem si to naplánoval, tak si tady teď budu doma lebedit, koupim si novej 6 

počítač, budu si tady hrát, chodit prostě ven, tak si jako užívat. Vždycky, když budu vědět, že se vrací 7 

máti z práce, tak si zapnu internet a se budu se tvářit, jakože že si hledám práci, aby si neřekla, že jsem 8 

příživník a to no… Tak jsem chtěl nějakou výzkumnou agenturu, takže jsem si našel na internetu 9 

profesní  sdružení  těch výzkumných agentur, Z. a S., jako tydlety věci… No vypsal jsem si ty členy, 10 

jeden po druhým jsem si našel, kde maj jaký výběrový prostě řízení, to byl nějaký konec, půlka září, 11 

prostě takže jsem si to takhle nějak udělal, ve středu jsem si poslal ty cévéčka do dvou firem a… ve 12 

čtvrtek se mi jako z obou ozvali,  jestli nechci přijet v pondělí na pohovor, a já - tak jo no, tak to 13 

vyzkouším - nikdy jsem na žádným pohovoru nebyl, tak prostě uvidím co a jak. No takže jsem si obojí 14 

domluvil na stejný den. Takže další týden v pondělí jsem přijel na pohovor do Prahy, to jsem šel do 15 

toho Ipsosu, vlastně tenkrát vedle Národního divadla, do administrativní části tý nový budovy. Tak to 16 

byl jako jo  první pohovor v životě, řekl jsem si o relativně hodně peněz prostě, řikal jsem si,  jo hlavně 17 

zkušenosti naberu. A pak jsem byl jako v tý druhý firmě, a to byla taková menší, Mandt, myslim nebo 18 

jak se to jmenovalo, jako česká, tamta byla jako mezinárodní, a tadle malá česká, tam jsem se s nimi 19 

taky jako bavil. Tam mě jako zkoušeli  prakticky z nějakejch věcí, jako, to jsem říkal, no jasně jako 20 

není problém statistický software, no jasně to jsem učil na škole, není problém… a říkal jsem akorát, 21 

jediný, jako co jsme nedělali, jako je klastrová analýza, a oni, to je škoda, to je jediný, co my tady 22 

využíváme (smích) A já,  aha, no tak dobře no…,  takže to jsem si jako tak dal ty dva pohovory jakože 23 

na zkoušku. Pak jsem tady spal vlastně u kamaráda Matěje a… no a druhej den ráno jsem byl ještě 24 

navštívit kamarádku, vlastně v úterý, než pojedu, která tady bydlí, ona je taky  z T. No a když jsem byl 25 

u nich na návštěvě, tak mi volali z Ipsosu, zda teda nastoupím a protože, tam jsme mluvili o větších 26 

penězích a byla to větší firma, tak jsem řek, že tam jako teda jako od října pudu. Přijel jsem do T. a ve 27 

středu mi volali z tý druhý firmy, jestli tam taky nenastoupím. Tak jsem říkal, no tak už jsem se jako 28 

dohod s tím Ipsosem. No takže tak z mého plánu, jak budu jako si užívat léto, během několika málo 29 

dnů se stalo to, že jsem nastoupil do práce. No tady jsem ze začátku bydlel u toho Matěje, v jeho pokoji 30 

jsem squatoval tak nějak u něj, začínal v té práci fungovat a pak vlastně se Matěj musel tady odstěhovat 31 

z bytu, tak jsme si našli bydlení spolu a byli jsme spolubydlící. A… to bylo jako dobrý obdob - 32 

z hlediska toho spolubydlení, že jsem v Praze a že jsem se chytil těch kamarádů mejch různě jako  z T. 33 

Ta Praha se mi líbila mnohem víc.. než to Brno. Ta mi přirostla rychlejc k srdci. Takže to bylo jako 34 

dobrý období, i když jako tý práce v tý výzkumný agentuře bylo hodně a bylo to takový, jako 35 

přetěžování lidí to bylo hodně, to mi úplně nevyhovovalo, jakým způsobem to tam fungovalo... A takže 36 

po čase jsem dospěl k názoru, že tam prostě vydržím rok, aby to nevypadlo blbě na tom CV, že jsem 37 

někam nastoupil a hned jsem šel pryč, že půjdu někam jinam,  protože mě to prostě nebavilo a nebyla 38 

to dostatečně tvůrčí práce a bylo to časově prostě hrozně vyčerpávající, že jsem chodil domu prostě za 39 

tmy, v sedum osum. Ještě jsem si práci domu nosil a nijak extra to nikdo neocenil… S tímhle tím jsem 40 

nebyl spokojenej, jak vypadala  ta práce, ale tím jak člověk, nebo tím jak prostě před tím na tom 41 

doktorským mi to přišlo, že tam člověk tak jako stagnuje, tak  jsem byl rád, že ta práce je a že jsem si 42 

ji našel snadno a že měl člověk mnohem víc peněz, než byl člověk zvyklej z tý školy… A ještě, jak 43 

jsem bydlel na tom spolubydleckým bytě, to stálo pár šupů, to člověk toho dost ušetřil. Takže to bylo 44 

jako dobrý, ale v postatě jsem žil jen vo těch víkendech, no to jsem nemusel jako pracovat, ale jinak 45 

přes tejden to bylo takový jako zabitý. Takže jsem si prostě říkal, nějak to tady doklepu do toho 46 

podzimu a pak se na to vyprdnu. No… a potom jsem, a právě že do tý práce, no prostě tam byla velká 47 

fluktuace, jakože to vadilo spoustě dalším lidem, v podstatě za toho třičtvrtě roku, co jsem tam dělal, 48 
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tak tam nastoupilo třeba 40 lidí prostě a zase 40 jich vyhodili nebo odešlo samo, takže to byla 1 

obrovitánská fluktuace… A jako nás jeden den nastupovalo 5, a když jsem odcházel, byl jsem asi třetí 2 

z těch pěti, kdo odcházel... No ale právě že mě shodou okolností předběhli. Byl jsem… na ňákým 3 

obědě právě s jednou z těch kolegyní, která nastupovala taky jakoby se mnou... a nevim, vona byla 4 

taková ňáka nachcípaná, nevim, jestli jsem to chyt od ní nebo ne, ale ležel jsem potom doma tři měsíce 5 

se zápalem plic, no a když jsem se vrátil po tom, po tom, po tý nemocenský, tak asi za 14 dní za mnou 6 

přišli, jako že by se chtěli dohodnout, abych bych jako odešel... Nevim, jestli to bylo kvůli tomu, že 7 

jsem byl nemocnej nebo jako, ale... v tu chvíli mě to jako překvapilo a bylo to nepříjemný, ale vlastně 8 

se mi splnilo, to co jsem chtěl, akorát dřív, takže mě to extra nevadilo, jako vadilo mi to z hlediska, že 9 

mě jako někdo vyhazuje, ale na druhou stranu ta práce mě jako nebavila, chtěl jsem to prostě doklepat 10 

do konce roku a vyprdnout se na to. Takže jsem si říkal, dobrý, tak si vezmu prostě nějaký volno, 11 

peníze nějaký ušetřený mám, takže to mě jako netrápilo… No a to bylo poprvý, co jsem jako šel po tý 12 

naší ulici na Letný, kde jsem bydlel, poprvý za dne tou ulicí, viděl jsem otevřený obchody. Říkal jsem, 13 

ježišmarja, já jsem přišel o tolik prostě tím, že jsem byl v tom v tý debilní práci. Takže to jsem velice 14 

rychle jako přešel do tý fáze, kdy jsem měl radost, že už to teda mám za sebou. Takže jsem si dal asi 15 

14 dní nějaký voraz, a mezitím dostudoval brácha a sháněl si práci brácha… A přišel a říká, hale, mám 16 

tady takovej inzerát, ve Skansce někoho sháněj, jako na mě to úplně není, ale… k tobě by se to mohlo 17 

hodit… No a tam byla vlastně, to jsem zapomněl, že kdy jsem nastupoval předtím minulej rok do toho 18 

Ipsosu, tak on se tam hlásil brácha taky, ale tam ho nevzali, tak on mezitím dělal nějaký brigády takový. 19 

Takže pak se to jako sešlo, že mu ta brigáda skončila a on si hledal tu práci, a takže zase jako znova 20 

tam byl takovej střet s tim bráchou na těch pozicích. Ale tam zatímco na tom Ipsosu na tom pohovoru 21 

byl, tak tady jako na to se nehlásil, ale říkal jako, ať to zkusim, no  protože to bylo prostě jako vypsaný 22 

přímo na mě. Prostě to dělání sociologický praxe ve výzkumný agentuře. Bla bla bla..., znalost 23 

statistiky… Tak jsem se na to přihlásil, jakože se přihlásim, takovym jako že to prostě zkusim a uvidim. 24 

Udělal jsem nějaký úkol, přišel jsem na nějaký Assessment Centrum, a  už jsem tady skoro 6 let no… 25 

(smích) A za to jsem určitě jako rád, takže… nemůžu srovnávat, protože jsem měl v životě jen dvě ty 26 

práce prostě, ale jako rozhodně tadle je to taková práce, do který se člověk těší, jsou tady skvělí 27 

kolegové. Je to tu tvůrčí, je tady možnost ledacos se naučit a ledacos, z toho, co se člověk naučí, využít 28 

a… Je to prostě úplně nesrovnatelný s tím, kdy jsem prostě dělal v tý minulý práci. Já vždycky jsem si 29 

říkal, já tady dělám takovou práci úplně...,  jako ono to bylo takový jako duševní práce, ale byla to 30 

duševní práce u pásu, taková pořád stejná a jako tý kreativity tam bylo hrozně málo a jako ono to 31 

prostředí bylo hrozně pěkný že jo, u Národního divadla, tramvají jsem jel domu prostě kolem Karlova 32 

mostu, koukal jsem na ty Hradčany, takže to bylo jako krásný… Ale říkal jsem si, jako todle to, co 33 

dělám já, to je taková, jako to by za mě mohla dělat nějaká cvičená opice, a já bych dělal ty kreativní 34 

a zajímavý věci, a pak jsem si jako uvědomil, že já jsem ta cvičená opice. Takže jsem se od tý chvíle 35 

rozhodl, že to tam prostě doklepu ňák… a pak odejdu, ale naštěstí to dopadlo tak, že prostě se se mnou 36 

rozloučili dřív, a tím pádem brácha přines tady ten inzerát do tý Skansky. A… tak jsem to šel tak nějak 37 

zkusit, bez nějakýho jako stresu nebo něčeho a… vyšlo to, že jsem ještě nastoupil do toho starýho 38 

baráku na Opatově, a  to bylo asi to úplně to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože tady prostě někdo 39 

ocenil, co dělám, a ten přístup je prostě tam úplně jinej, takže… já, čím dýl jakoby tady v tý firmě jsem 40 

a čím dýl vidim, jakoco tady ta firma dělá a nedělá a jak funguje, tak si nejsem úplně jistej, jestli bych 41 

mohl ještě jako pracovat někde jinde. Takže jako jo, tak to stavebnictví má jako takovou pověst prostě 42 

blbou. A já taky, než jsem sem přišel, tak jsem si řikal -  jako jasně, jo jako nějaká etika nebo něco, je 43 

mi to jasný. Ale když pak ten člověk jako reálně je, nějak ta firma funguje vůči zaměstnancům. Spousta 44 

těch věcí, co se říká, není jenom klišé a ty hodnoty jsou fakt hodnoty a fakt ta firma na těch hodnotách 45 

opravdu staví, tak je to hrozně příjemný. My jme právě měli tady takovou debatu vlastně o těch, o té 46 

generaci millenials, že ty lidi narozený, teď každej to definuje nějak jinak, prostě od toho roku ´81, 47 

někdo říká třeba 82´až ´85, takoví ty lidi, co dospívali jako na přelomu těch tisíciletí, takže to jsou 48 
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hodně lidi, kteří právě opravdu hodně dbaj na to, aby ta firma měla opravdu nějaký hodnoty nebo 1 

něco.  Právě jsme se bavili o  tom někde, tak jsem si říkal, vlastně jako jako jo, jakože když se vo 2 

tom… Já vím, že to taky zní jako takový klišé, že mladý lidi chtějí pracovat pro firmy, který maj nějaký 3 

hodnoty, ale tak jsem si říkal - dobrý, tak já vlastně  spadám taky do té generace těhletěch millenials a 4 

jsem tady rád právě proto, že ta firma nějaké hodnoty má a že se jima řídí… Takže… to bylo takový 5 

jako ve stylu - všechno zlé je pro něco dobré.  Tenkrát na podzim, kdybych vydržel v tý starý práci, 6 

tak tudle bych nenašel, takže za to jsem byl hodně hodně štastnej  no…  a určitě tim si myslim, jakoby 7 

se mi splnilo to, co jsem chtěl, vlastně, když jsem byl takovej ten poslední rok  na tý vejšce takovej 8 

nespokojenej,  sice jsem měl pocit, že si tam jako něco dělám, dělám si něco k tý dizertaci, tak si jako 9 

píšu do šuplíku, a úplně jsem necejtil takovej jako ten praktickej přínos toho. Zatímco tady najednou 10 

jsem byl v práci, kde byl dobrej kolektiv, ta práce byla zajímavá, moh jsem jet prostě někam do ciziny 11 

se podívat, moh jsem prostě využít angličtinu, moh jsem se něco naučit, a takže to byl takovej splněnej 12 

sen, člověk je užitečnej, vydělává peníze, baví ho to, a to platí do dneška. Za tohle jsem vlastně hrozně 13 

rád, že se můžu živit tím, co jsem studoval, v nějaký prostě rozšířený verzi nebo rozšířeným…, že to 14 

není, že bych dělal jen nějaký marketingový výzkumy, cokoliv, ale to, že jsem  u nějakýho přemejšlení, 15 

nějakýho analytickýho vstupu, je prostě to, proč jsem tady a jako tak je příjemný vidět, že je člověk 16 

nějak oceňovanej odborník, toho si vážím.  17 

V: Jak vidíš třeba svoji budoucnost? Plánuješ  rodinu? 18 

B: Nóóóó... to se vlastně, to se… dostává vo trošičku jakoby dál, já jsem tady začal jakoby v roce 2011 19 

a v roce 2012 vlastně jsem měl jako takovou, jsem se vrátil z dovolený z Francie, jak jsme byli 20 

s mamkou, a tady mezitím proběhlo takový blbý období, že vyházeli docela dost lidí... a já jsem vrátil 21 

do takový trošku rozkolísaný atmosféry a kamarád právě řikal, že má lístky do divadla a… jestli nechci 22 

jít s ním. Tak jsem řikal jako jo, to bych šel s tebou rád. A bylo to představení Cave man, takový jako 23 

vlastně, myslim, že je to vlastně one man show a je to takový jako pojatý jako rozdíly mezi muži a 24 

ženami a je to takový hodně vtipný, je to taková jako provařená slavná komedie. No a právě že nám na 25 

to jako přibyl nějakej jeden lístek a nemohli jsem nikoho sehnat, kdo by s náma šel, a bylo nám líto, 26 

aby to propadlo, tak jsem to nabídl kolegyni z práce, jestli s námi nepude, a jak jsme šli z tý práce, tak 27 

jsme se zastavili předtím na nějaký kafe nebo na nějaký večeři a bavili jsme se…  Výsledkem není, že 28 

jsem se dal dohromady s kolegyní, ale výsledkem je…, že jsem se právě bavili, a v tý době jsme asi 29 

ani jeden nikoho neměli a tak jsme si tak stěžovali, jak je blbý si někoho najít, a ona právě řikala, jestli 30 

jako jsem nezkoušel seznamku na internetu, a já jsem řikal, ježišmarja, ani náhodou. Jako votevřel 31 

jsem to párkrát a vždycky takový tragédie jako. A vona  to ne jako, to není špatný, spousta kamarádek 32 

si někoho našly. Tak jsem řikal, fakt, tak já to zkusím. No takže jsem to zkusil a…, to byl rok ´12 v 33 

září, v říjnu jsem měl první rande, na začátku dalšího roku jsem se k sobě nastěhovali a v roce 2014 34 

jsme se vzali, no takže letos budem mít tři roky od svatby a pět let, co jsme spolu, No takže seznamka 35 

zafungovala čili tim… To je ten úvod k těm plánům… Takže… teďkon plány jsou takový, že vlastně 36 

dlouho jsme sháněli nějaký jako vlastní bydlení a teď se nám podařilo no před nějakou dobou koupit 37 

pozemek. A právě teďko někdy v tomhle tejdnu by měl bejt zapsanej teda na naše jméno v katastru 38 

nemovitostí, máme hypotéku vzanou... Takže… bysme měli příští přespříští rok, když to dobře pude, 39 

tak po prázdninách se stěhovat do domečku vlastního, takže z hlediska tady toho bude postavenej dům, 40 

zasadí se strom a bude se plodit (smích), jako když to řeknu s nadsázku. Takže jo, určitě plány, na 41 

rodinu jsou. Dá-li pán bůh, tak… tak, až se nastěhujeme příští rok, takže určitě rodinu plánujeme, chtěli 42 

bysme dvě děti, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne no. A… to bylo jako hodně dlouhý takový a 43 

vyčerpávající shánění, zvláště v dnešní době, kdy je všechno dražší a dražší. Takže to bylo hodně těžký, 44 

a tím jak jsem vyrost v paneláku, tak jsem vždycky prostě měl lidi, kteří mají vlastní dům, tak jsem si 45 

říkal, jako ty jsou hrozně bohatí, tohle nikdy mít nebudu. Takže ani teď, když už jako máme 46 
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podepsanou tu smlouvu a hypotéku a smlouvu prostě o smlouvě budoucí jako na tu realizaci toho 1 

baráku, tak mi to stejně přijde nereálný trochu. Ale už se na to těším, no určitě… 2 

V: A kde máte pozemek?  3 

B: Eeee je to Králův Dvůr, je to vlastně vedle Berouna, takže to je jakoby směr z Prahy na Plzeň. A je 4 

to tam jako hezká lokalita, takže tam se jako těšíme. Je to takový takový příjemný plánování, no takže 5 

teďkon vlastně manželka, co jsme si vzali tu hypotéku, tak ona v práci moc spokojená není, takže ona 6 

teď obchází nové pozice, aby stačila před mateřskou (smích) jako se dostat někam, kde ji to nebude 7 

štvát každý den no. 8 

V: A co manželka dělá? 9 

B: Nóóóó... manželka dělá vlastně právní agendu, jako není právnička, ona má vystudovanou jako 10 

vyšší školu právní, potom vejšku má jako managment cestovního ruchu. A vlastně většinu jako svý 11 

kariéry dělala buď v advokátních kancelářích anebo v nějakejch stavebních firmách a… a takový jako 12 

zázemí, zázemí právní. Takže teďkon dělá v nějaký stavební firmě menší. A prostě právní agendu‚ 13 

smlouvy..., prostě cokoliv se týká prostě smluv, revidování, kontrola, připomínkování, urgence třetích 14 

nebo  těch partnerů, spousta takovýho vyřizování okolo no, předtim vlastně, vždycky je to spojený s 15 

tím právem, předtím dělala v německý stavební firmě, takže tam ještě sepisovala ty smlouvy, a to 16 

všechno dělala v němčině. A ještě předtím, to jsem se ještě neznali, tak dělala ve firmě, co tahala 17 

švýcarský investory do Čech, takže tam měla zase takovej různej projektovej managment, k tomu by 18 

se teďka třeba ráda vrátila, takže… A teď nejvíc žijeme tím pozemkem, tím domkem a tím, aby si 19 

manželka našla nějakou lepší práci. A pak jsme mohli založit tu rodinu. Jako vim, že když jsem byl o 20 

hodně mladší, tak jsem právě tak jako vobčas jsem si říkal, že je to jako naprd, že tam ten táta není. A 21 

že člověk měl jenom omezenej čas jakoby na ňáký čerpání takovýho toho otcovského vzoru nebo to…, 22 

ale myslim si, že jako poslední dobou že jsem zjistil, že spousta věcí dřív, že jsem byl takovej, že jsem 23 

si řikal, třeba v práci jsem si říkal, ty jo nevím, mám se tady o tom s kým teď poradit nebo…, jak to 24 

udělat. A pak jsem si řek, hale, dyť já nepotřebuju s něčim poradit, já vím, co s tím mám dělat, jako 25 

ten úkol je můj, protože ho prostě zvládnu.  A stejně jsem si uvědomil, že jsem měl dřív pochyby, jakej 26 

budu táta, jestli prostě tam nebude chybět prostě, že jakoby ten táta tam potom nebyl, když jsem 27 

dospíval. Ale jsem si vlastně uvědomil, že ne prostě, že se toho jako nějak nebojím nebo, nebo prostě 28 

ne, jakože se na to těším, na to rodičovství a určitě jako… Dá-li pánbůh a ty děti mít prostě budeme, 29 

tak u nich chci bejt a, no manželka vždycky říká, že si mě vybrala, že budu jako dobrej táta. Když 30 

někde jsme s nějakejma malejma dětma, tak jako říká, no já ti skoro závidím, ty to s nima tak jako umíš 31 

a to… Takže… jako byly doby, kdy jsem se toho jako ne bál, ale tak jsem si říkal, jako nevim, nevim 32 

co a jak, ale… určitě, určitě se na to těším a nebojím se toho. Co mě trochu mrzí, tak je, že samozřejmě 33 

člověk pak přišel o tu možnost s tim tátou bejt jako dospělej. I prostě když třeba vidím šváru, kterej 34 

jako s tchánem, že jo se svým tátou, něco prostě řešej, když opravujou auto, tak mi to přijde trochu 35 

líto, že todleto s tátou, já s nim neměl, že jsme mohli něco dělat společně (tišeji, zatajený dech), jako 36 

když jsem byl dospělej. Ale tak doufám, že budu mít možnost si to vynahradit jako se svejma dětma 37 

že jo, to tam budu za toho dospělýho nebo za toho tátu, ne za toho syna, ale…, ty, na to se hodně 38 

těším.  Myslim si, že jsem měl velký štěstí, že jsme se potkali jakoby ve starším věku, že prostě jsme 39 

se nepotkali, když nám bylo dvacet s manželkou. Mně bylo třicet. A ona je o maličko mladší. A ale asi 40 

to tak prostě mělo bejt, stejně já jsem musel do práce, která mě nebavila, abych dostal práci dobrou. 41 

To beru tak, že je to lepší se potkat ve třiceti než třeba vůbec a… nevim, že jsem, že jsem v tom 42 

spokojenej, že jsme se brali poměrně záhy nebo rychle. Ale jsou lidi, který se brali ještě rychleji…, ale 43 

myslim si, že když to je ten správnej partner, tak je to jedno, jestli se prostě znáte vosum měsíců nebo 44 

vosum let… Takže jako jsem spokojenej, jsem rád no. S mamkou mojí se vídám hodně, nebo jako 45 

jezdíme tam za ní, s bráchou třeba míň, než bych chtěl, ale tak jsme oba nějakým způsobem vytížený. 46 
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Ale myslim si vlastně, že jako to, co jsem si zatím přál, že se mi splnilo, no mám dobrou práci a mám 1 

manželku, kterou mám rád. To si myslím, že je to víc než dost a jsem za to vděčnej no… A jako nevim, 2 

jestli to mělo jako ňákej vliv osobnostní jako na mě, já jsem byl vždycky takovej jako introvertnější, 3 

takže to si asi nemyslim, jako že tim by se tim člověk tak ňák změnil, jako brácha byl vždycky 4 

extrovertní a je furt extrovertní, takže to si nemyslim. Jako spíš asi asi asi tak, že jsem si zvyknul na 5 

ten model, že ten táta tam není, že to je normální. Takže mi pak přišlo jako divný, že ty lidi jako ty 6 

tatínky maj, jako k čemu ten nadbytečnej pán tam ňákej jako. Bylo to takový jako zvláštní. Prostě 7 

člověk si zvykne jako a v tom věku, když už je to ňákejch dvaadvacet let, co táta umřel, takže jako 8 

většinu času jsem strávil bez něj, že člověk si tak na to jako zvyk…, nevim. Nevim, jako nemyslim si, 9 

že bych třeba šel studovat něco jinýho nebo že by bylo…, že by byly nějaký věci, který by byly nějak 10 

zásadnějc jako jinak. Nevim, přemýšlel jsem vo tom, jako kdyby třeba tátovi ta firma nějak hodně 11 

prosperovala, tak třeba bych prostě šel pracovat tam. Tak pak asi jo, ale myslim si, že tak, jak se člověk 12 

podívá zpátky, tak prostě tadydleto podnikání bylo prostě souzeno k zániku od začátku, tady prostě ty 13 

velké řetězce přišly a nikdo prostě nepotřeboval kupovat prací prášky a podobný věci od nějakýho 14 

prostředníka, takže, to si nemyslim, že by se stalo todle, že bych prostě přebíral nějakou rodinnou 15 

firmu, takže… nevim, nevim no, vždycky jsem si vzpomněl, jak táta vždycky říkal, když jsme byli 16 

malí, ať se chovám hezky k bráchovi, ať si pomáháme, řikal, jednou tady nebudu ani já ani maminkou, 17 

budete se muset o sebe postarat. Tak tehdy jsem vždycky řikal, no nech toho, nemáš rád, když ti něco 18 

takovýho říká vlastní rodič. No víš a pak zpětně jsem si na to jako vzpomněl jo, tak táta teda asi nečekal, 19 

že to bude takhle brzo, ale ty rodiče proste dycky umřou dřív než děti, ale… nevim no, ale myslim si, 20 

jakože v rámci toho času, kterej měl, a mamka v rámci možností, který měla, že nás vychovali dobře, 21 

dali nám, co mohli. Jako samozřejmě ten člověk ti jako chybí i po těch letech, je to jeden z těch rodičů, 22 

ale… Je to tak, jak to je…, je to nevim, nevim…, neberu to ňák jako smutně nebo já nevim, jo tak když 23 

je nějaký výročí, tak si člověk vzpomene…, jak to říct, má takovou jakoby smutnější náladu. To ale 24 

nemusíš vzpomínat na rodiče prostě. To může být výročí úmrtí babičky nebo prostě někoho, koho měl 25 

člověk rád. Takže to si nemyslim, že by to bylo nějaký úplně specifický. Ani nemám pocit, jako že 26 

bych se jako snažil nějak něco dokazovat tam někam jako nahoru tomu tátovi, nevim, nevim no…, 27 

jestli jako… Jak jsem se spolu bavili, tak jsem jako o tom přemejšlel, ale nemyslim, si, že by to mělo 28 

nějaký zásadní vliv nebo něco, co bych ňák jako pociťoval.  29 

V: Představoval sis, že je něco po smrti? 30 

B: Když jsem byl malej...? Pfff…, haleď, nevim, nevim…, jako asi nic, nic úplně konkrétního, jako já 31 

nejsem jako nějakej extra věřící člověk nebo nejsem jako pokřetěnej, hm…, jako ňáká, ňáká jako forma 32 

nějaký náboženský víry je mi trochu blízká, ale je to v takovym…, v takovym nějakym racionálním 33 

nebo ne racionálním, ale v takovym jakoby pohledu jednodušším nebo já nevim. Jako nemám žádnou 34 

potřebu chodit do kostela nebo tak jako... Věřím tomu, že asi něco je, co nás ňákym způsobem jako 35 

přesahuje. Asi je mi blízká nějaká ta představa, že… tak jako každý každý náboženství v podstatě jako 36 

uctívá tu stejnou ňákou jako věc, akorát ji říká jiným názvem a ta věc se tomu jako směje…, haha, to 37 

je super, jak se tady hádáte… Ale jako nevim, neměl jsem, neměl jsem jako nikdy žádnou konkrétní 38 

představu…, ani teď nemám…, asi jako samozřejmě asi jako spousta lidí, třeba strach ze smrti mám. 39 

Tím, jak ten táta prostě umřel, tak ta smrt tak ňák jako přišla hmatatelnějc do toho života třeba dřív než 40 

jako jinejm lidem, ale jako co bude, to bude a když nic nebude, tak nic nebude a když něco bude, tak 41 

něco bude, to se uvidí. Doufám jako, že za co nejdelší dobu…, to jsou ty věci jako… Nevim, ne, ne… 42 

Jo jako když je třeba něco takovýho, něco jako důležitýho, tak si jako řeknu,- Bože, nevim, pomož mi 43 

nebo takový dej, ať to dobře dopadne, ale… nevim. Příde mi, že jestli něco, nějakej bůh nebo něco 44 

takovýho je, tak člověk kvůli tomu nemusí chodit do ňákýho kostela nebo bejt nějak organizovanej, 45 

tak takovoudle potřebu jsem nikdy neměl.  Vždycky jsem měl jako pocit, že něco nás přesahuje. Ale 46 

jestli je to s nějakým posmrtným životem, těžko říct, jako člověk by si to tak asi spíš přál než jako… 47 
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Je pravda, když byl táta tenkrát v tý nemocnici, tak to jsem se modlil každý večer jako dítě, neměl jsem 1 

jako žádnou modlitbu. Ale ta situace byla taková zoufalá, tak jsem prostě si řikal, Bože dej, ať ten táta 2 

neumře, ať se nám vrátí… A pak bylo zajímavý, že ten…, vždycky jsem měl pocit, jakože tam to má 3 

nějakej jako smysl, že to prostě stálo za to si tohleto tak nějak říct, a ten poslední den jsem měl pocit, 4 

že už ne, že už to bylo jako zbytečný. A pak druhej den ráno jsem zjistil, že ten táta umřel. To byl 5 

takovej jako zvláštní zážitek, neřikám, že by to bylo jako něco, co by mě přesvědčilo, v tom, že existuje 6 

Bůh a že od tý doby jsem věřící, tak to určitě ne…, ale byl to takovej zvláštní, taková trochu jako ňáká 7 

transcendentální věc, takže jako nevim no, tak ňák mám pocit, jako nevim, věřím, že by mohlo něco 8 

existovat, co nás přesahuje. Ale jestli jako, nevim no, jakože taková jako představa, jakože se setkáváš 9 

s těma mrtvejma předkama, to bych byl spíš hodně překvapenej, než…, nevim. 10 

V: A jak to vnímá máma? 11 

B: No…, haleď, já ti jako moc nevim no, vo tom doma jako extra moc nemluvíme, já dycky jako… 12 

jsem měl pocit, abych nějak tim jako nerozesmutněl nebo jako to, takže no… je to takový téma, o 13 

kterým jsme se vlastně jako moc nebavili. Když jsme byli malí, tak to mamka asi probrala s ňákejma 14 

svejma kamarádkama a tak, a… než jsme dospěli, tak už byl takovej odstup časovej, byl tak velkej a 15 

ňák už se to prostě srovnalo a zažilo, že… že mě prostě vždycky přišlo takový, spíš se strachu, abych 16 

ji tak nějak nerozesmutněl, takže jsme se o tom nebavili no… Nevim, možná zbytečně…, tak…. nevim 17 

no, ne jakože by to bylo nějaký tabu téma, ale prostě…, hm…, tak hlavně jsme byli moc malí na to, 18 

než aby asi se to ňák dalo rozumně prostě sdílet s náma a pak už to bylo příliš jako daleko a člověk 19 

měl pocit, jako že byl to asi sypal sůl do nějakých starejch ran, tak jsem to nějak neprobíral s mamkou 20 

ani s bráchou vlastně, ne…, nevim, to jsme tak ňák zažili asi každej sám nebo sám jakože, jako ty děti 21 

jsme se s tím vypořádal každej ňák jako po svým prostě a…  a teď už to beru tak, jakože to už je nějak 22 

zažitý. Jako vo tomhle, jak to cítíme nebo co to pro nás znamená, to jsme se jako s mamkou nebavili.  23 

V: Já bych tady toho možná pro dnešek nechala. 24 
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V: Já bych se tě chtěla zeptat, jestli bys mohl říct víc ke vztahu rodičů? Jaký měli vztah? 1 

B: No, jaký měli vztah. Já nevím no. Tak jako, když táta umřel, tak mi bylo docela málo, takže jsem o 2 
tom nepřemejšlel. Jako byl mezi nima velkej rozdíl, táta byl o 11 let starší než máma. A nemyslím si 3 
taky, že by jí to nějak vadilo, jsme se o tom bavili, tak říkala, že to bylo hezký, že tím jak měla toho 4 
staršího partnera, tak jakoby, že jo, měl taky starší kamarády a to, takže to bylo, jako že těch 11 let 5 
není jako o generaci, ale je to rozdíl. Takže říkala, že to bylo dobrý, že vona těma zkušenostma nebo 6 
zážitkama vlastně trochu zestárla nebo jakoby měla ty zážitky, ty známý, ale jakoby fyzicky nemusela 7 
zestárnout, prostě že mohla, já nevim, teď třeba dokolika se seznámili, teď řeknu, třeba nevim, ve 8 
třiadvaceti neměla jen ten vokruh svejch vrstevníků, ale měla ty lidi, kterým bylo třicet tři, třicet čtyři. 9 
Takže to bylo, jako že si rozšířila tu sociální skupinu, ty zážitky, ty pohledy, takže to bylo pro ni 10 
zajímavý a jako já nevím, tak jako samozřejmě že se občas rodiče pohádali nebo něco, a třeba někdy, 11 
když jsem byl malej, tak mi to přišlo jako nějakej třeba větší konflikt, nebo jsem tomu nerozuměl, ale 12 
musím říct prostě, jako dneska třeba, když sám jsem ženatej a jsem v tom vztahu, tak to jako vidím 13 
úplně jinak, jo a prostě. To, co jako osmiletý dítě ti přijde, tak to pak tady máš dvakrát do tejdne, nebo 14 
jako jo, teď to přeháním, ale jako že zpětným pohledem nějaký konflikty, kterých jsem já byl 15 
svědkem, kterých si myslím bylo naprostý minimum, nebo ty hádky, nebo jak to nazvat, tak jako že 16 
nebyly zřejmě takovýho rozsahu nebo vážnosti, jak jsem si mohl jako to dítě (kráteké zamyšlení), se 17 
jako lekneš nebo tak. Říkám z tý mý zkušenosti nebo z partnerskýho života, tak si nemyslím, že by to 18 
bylo něco jako (kráteké zamyšlení) známka toho, že ten vztah byl špatnej nebo nefungující. 19 
Samozřejmě, že by děti z toho byly (kráteké zamyšlení), neměl jsem, neměl jsem pocit, že by ten vztah 20 
nějak nefungoval, přišlo mi to takový normální, fungující. Samozřejmě často jsem byl s mámou, 21 
protože když jsem byl malej, tak byla na mateřský, pak prostě tu práci měla přizpůsobenou tak, jak je 22 
to často, jak to mámy maj, že ty děti vyzvednou a táta je o to dýl v tý práci, že jo. Pak když táta 23 
podnikal tak po revoluci, tak zas tomu musel věnovat víc času, takže tam byl míň, ale to si nemyslím, 24 
že je nějaká známka nebo že to něco vypovídá o tom vztahu. To je tak i dneska, že když budu mít děti, 25 
tak budu chodit později z práce, prostě to tak bude, takže co já můžu soudit, tak to byl vztah jako 26 
normální, fungující, jako nebyly tam žádný hádky nebo nějaký prostě jako problémy. Ale není to nic, 27 
o čem bych se cíleně bavil s mámou nebo nějak rozebíral, prostě jako (kráteké zamyšlení) nevidím 28 
žádnej problém. 29 

V: Mohl bys popsat váš vzájemný vztah? 30 

C: Vztah můj a táty…  Ono je to těžký po takový strašně dlouhý době o tom přemýšlet. Jako táta to 31 
uměl s dětma, on měl vystudovanej pedák. Začínal jako učitel na (kráteké zamyšlení)… Teď si nejsem 32 
jistej, jestli na střední škole nebo na druhým stupni…,  na střední škole si myslím, jako že měl tu 33 
specializaci nějakou, že nebyl na prvním stupni. Ale dlouho to nedělal. Takže jako vztah, no (kráteké 34 
zamyšlení)... Jako měl jsem tátu rád, když s náma byl, tak se nám věnoval, vymejšlel zábavu, klasickej 35 
asi prostě takovej vztah, jakej bejt má, prostě vztah táta se synem. Prostě snažil se nás jako naučit, 36 
snažil se nás vzít někam, snažil se nám něco předat, nějaký hodnoty. Jo spoustu těch věcí člověk 37 
pochopí až zpětně, tak to asi v životě je, nebo tomu dá ten důraz prostě, ale… že určitě táta byl 38 
takovej, nevim, jestli společenskem, měl spoustu známejch a to, takže to bylo…, já jsem to minule 39 
vyprávěl, takhle před tou revolucí člověk musel mít ty konexe, aby něco měl, ale zase to bylo, jak to 40 
má bejt, ten táta všechno zná, všechno ví, všechno zařídí, všichni se s nim zdravěj, je to takovej prostě 41 
vzor. Vím, že to co (kráteké zamyšlení)…,  ty hodnoty, které nám vštěpoval, byly o tom, abychom si 42 
pomáhali s bráchou, abychom byli slušní lidi, takže to si myslím jako, že to bylo správný. V tomhle si 43 
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myslím, že byl jako vzor pro mě, že pro mě, jak bych ty svoje děti chtěl vychovávat já. A je to takový 1 
těžký říkat, jako že vztah, nebo nějak to hodnotit, jak byl člověk malej. Jako vztah s mámou, protože 2 
je furt tady, když jsem jako dospělej, to je zase něco jinýho, ale když o tom zpětně přemejšlim, tak si 3 
myslím, že to jako byl ten správnej vzor, to co by ten otec měl bejt pro toho syna. Že prostě spoustu 4 
věcí jsme spolu dělali, spoustu věcí se nám snažil vysvětlit, ukázat, takže si myslim, že to byl dobrej 5 
vztah. Jako neměnil bych na tom nic. Přál bych si, aby to trvalo dýl, jako kvalitativně (smích). Tak 6 
jako táta mohl bejt víc, no ale jako já teďko vidím sám na sobě, že budu chodit domů, nevím v sedm, a 7 
tak to jako je, takže ano z pozice toho dítěte máš pocit, že jako ten táta tam není, ale on tam není, že by 8 
tě neměl rád, až teď to vidím na sobě, až ty děti budeme jednou mít, tak taky tam nebudu tolik. Ale je 9 
to prostě daný tím, kolik času strávíš v tý práci, kolik času dojíždíš, když chceš rozjíždět to podnikání. 10 
To bylo jako super, že nás s sebou někam bral, když jsme měli prázdniny, jak nás prostě naložil, 11 
jednoho, druhýho do auta. Měli jsme to prostě jako vejlet.  Takže to bylo super, a říkám, ono pak jako 12 
dalo by se toho času omezeně, práce je hodně, takže jako (kráteké zamyšlení)… Jako tím zpětným 13 
hodnocením člověk vidí spoustu věcí jinak, protože to vidí z tý druhý strany. Takže jako určitě si 14 
myslím, že ten otcovskej vzor jsem z toho nabral dobře a rád bych jako fungoval stejným principem, 15 
protože mi to přišlo, že to byl dobrej člověk, kterej se snažil předat těm dětem, předat hodnoty 16 
morální, ale ne nějakým školometským způsobem nebo pro to dítě nestravitelným způsobem. Bylo to 17 
přirozený. A takže jako dobrej vztah, správnej, neumím říct něco, co by mi chybělo kromě toho, že ta 18 
práce toho tátu odvede na delší čas, než by si to dítě přálo, ale koho ne. To se asi nedá říct nebo 19 
vytknout jako chyba tomu člověku. 20 

V: Potkal jsi ve svém životě muže, kterých si vážíš, kteří ti něco předali? 21 

C: (dlouhá pauza) Já tak jako, já mám rád lidi, který něco dokázali a jsou skromný. Takže a jako 22 
nevim, v tomhletom chápu, že je to otázka na ty muže, ale tady u nás ve firmě je spousta jako 23 
ženskejch zajímavejch. Z tohodle pohledu. Takže tady u nás v práci je pro mě hodně inspirativní a 24 
jsem rád, že mám tu možnost, že se tu potkáš třeba se členama toho úplně vrcholovýho vedení a potom 25 
třeba hodinu sedíš s člověkem, který řídí společnost v celým světě a de facto řídí 60 tisíc lidí po celý 26 
planetě, tak to je určitě inspirativní a tam potom. Tam se mi líbí, že ty lidi dokázali, maj obrovskej 27 
úspěch, obrovskou zodpovědnost, ale možná je to daný tou švédskou kulturou, těžko říct, ale ty lidi 28 
jsou hrozně skromný a jsou to takový obyčejný lidi a nejsou to namachrovaní debílci a blbci. A de 29 
facto tady českej podnikatel, kterej v porovnání tady s těma lidma neumí vůbec nic, tak si v porovnání 30 
s těmahle lidma myslí, že je král světa. To je prostě člověk, kterýho vezou po světě soukromým 31 
tryskáčem, jeho vejdělky jsou úplně nepředstavitelný pro nás, ale ty lidi jsou ohromně lidský, neztratěj 32 
tu pokoru, takže tohodle já si jako vážím. To je v souladu s tím mým pohledem. Takže každej takovej 33 
člověk, kterej něčeho hodně velkýho dosáhl, ale furt ho to nezblblo a furt si drží takovou tu skromnost, 34 
vsřícnost a je ochotnej naslouchat ostatním, tak to jsou lidi, kterých já si vážím. Měl jsem štěstí, že 35 
takový lidi tady u nás ve firmě jsem potkal, byl tady třeba, teď už z firmy odešel, ale vlastně byl tady, 36 
to byl člověk, co seděl na dvou židlích, on byl v tom nejužším vedení celosvětovým a zároveň dělal 37 
ředitele tady u nás pro Českou republiku, byl to Polák, teda je to Polák, neumřel (smích). Je to chlapík, 38 
je to právník, je mu zhruba 60. Nejdřív se vypracoval, že byl ředitel v Polsku a pak šel do toho 39 
vrcholnýho vedení a řídil to u nás, a to byl ještě navíc člověk, kterej má jakoby obrovskou…, je 40 
strašně dobrej řečník a prostě, když vidíš tady toho člověka, kterej je na nějaký vrcholný pozici, řídí x 41 
lidí a rozhoduje o miliardách doslova, a prostě každou prezentaci začne o tom, že je to tvůj život, dělej 42 
to, co tě baví, dělej to, co tě zajímá, a pak teprve se baví o tom byznysu. Ta pokora, ta lidskost, to 43 
vědomí, ne jen si vydělat peníze, ale mít i jako radost z toho života, to je mi taky sympatický. Každý 44 
takový člověk, který takový hodnoty má, mluví o tom, ale nejen mluví o tom, žije to, že to prostě 45 
vidíš, tak to mě inspiruje, toho si vážím, to mě ovlivňuje, a protože to jsou věci, který se mi líbí, který 46 
jsou do určitý míry hodnoty, který mi rodiče předávali, takže tyhlety lidi z firmy jsou zajímavý. Potom 47 
určitě mi přišla jako zajímavá osoba, když jsem byl na vejšce, tak tam byl profesor Ivo Možný, velice 48 
známý, a to byl jako člověk, kterej uměl nadchnout, měl obrovskej vhled do tý tematiky a taky to 49 
nebyl nějakej nafrněnej. Já jsem to pak viděl, jak jsem byl dlouho na tý univerzitě, jak tam jezdili ty 50 
lidi, ti profesoři z toho Oxfordu a vždycky: Jo, já jsem strašně rád, že můžu být tady na tý fakultě. Jako 51 
ten člověk je uznávanej, něčeho dosáhl, ale rád se o to podělí s těma studentama, prostě nemyslí si, že 52 
je bůhví kdo.Takže to bylo, takovýhle lidi jsou do určitý míry ten vzor nebo ukazujou, že se člověk 53 
může někam dostat, a nemusí být bezohlednej hajzl, kterej jde jenom loktama a všechno zašlape a 54 
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nemá žádný hodnoty. My jsme se v práci o tom hodně bavili, že právě ta generace millennials, jako ty 1 
mladý, chtějí od tý práce víc i smysl života, aby ta firma měla ty správný hodnoty. Ono je to takový 2 
obrovský klišé, když to někdo řekne - mladý lidi chtějí, aby ta firma měla nějaký hodnoty - tak řeknou: 3 
Proboha co je to za kravinu? Jo ale potom to, co tady říkám, jakej člověk mě imponuje, jakej je hodnej 4 
nějakýho následování, tak ale to jsou přesně ty lidi, co jsou ve vrcholnejch pozicích u nás v práci, a 5 
jsou tam, protože jejich osobní hodnoty jsou ty hodnoty, co razí ta firma. A pak, když jsem  o tom 6 
přemejšlel, tak jsem si říkal, vlastně ona je to pravda. Když jakoby vidíš, že ten šéf není nějaká svině, 7 
ale je to tuhleten člověk, co má lidskej rozměr, přesto by mohl mít nos nahoru, říkáš si, to je ono, tady 8 
já chci pracovat, to se mi líbí. Takže pak jsem jako vlastně zkušeností zjistil, že je to takový klišé, ale 9 
proto je to klišé, protože je to pravda. Ale tak takovýhle lidi… Není to, že bych měl někde jejich 10 
obrázek a byl to nějakej můj idol nebo něco, ale jsou to pro mě takový inspirativní setkání, a jsem za 11 
to rád, no. Takže to je jako super. Nebo máme kolegyni, která se věnuje udržitelnýmu rozvoji, 12 
zeleným technologiím, a prostě aby ty stavby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí, a zase vidíš 13 
ten zápal obrovskej, kterej, kterej (kráteké zamyšlení) ta energie vnitřní, vidíš, že tomu věří a že to 14 
dává smysl, a ty lidi to jsou ti, co zapalujou ty ostatní kolem sebe. Samozřejmě firma je tady dlouho, a 15 
máš ty lidi kolem sebe deset let, třicet let a čtyřicet let, a pak tam přijde někdo mladej, a z něj cáká ta 16 
energie a ne jako napoprvý, ale během půl roku, tři čtvrtě roku, ty ostatní nadchne a ty lidi choděj a 17 
hele, ještě jsem našel tohle…To je inspirace taky, takový to nadšení, nadšení jakoby pro to, pro tu 18 
svou práci, že ty lidi se nejdou někam posadit jako na tom ministerstvu, prostě tím žijou, tím co dělaj, 19 
takže to je…, to je fakt jedno, jestli to jsou chlapi nebo ženský, a je fakt štěstí, že těch lidí je tu 20 
spousta. Takže to je fakt jako hodně, když si chceš poslouchat, těch inspirativních je tady hodně. A je 21 
to jako dobře, je to zajímavý, kdyby to bylo v Americe, tam to bude strašně takový kompetetivní 22 
prostředí (kráteké zamyšlení)… Ale tady je (kráteké zamyšlení)…, já jsem dobrej, jsem našláplej, ale 23 
prostě jděte mi z cesty, já se chci dostat nahoru. Ale tady je takovej ten jakoby týmovější duch. Já jsem 24 
dobrej, jsem našláplej, když se dostanu sám nahoru, tak budu mít úspěch, ale když půjdu pomalejc 25 
nahoru, ale půjdeme všichni nahoru, tak uděláme nějakej kus práce prostě a bude vás to bavit cestou. 26 
Já se snažím inspirovat z těch lidí, co jsou jako okolo, protože (kráteké zamyšlení)…  Asi tak, já vím, 27 
že jsem mluvil furt o tý práci, ale trávím tam nejvíc času. Za to jsem rád, za tu příležitost, kterou tu 28 
jako mám.  29 

V: To je asi všechno. Děkuju moc. 30 

B: Jo, taky děkuju.  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

PŘÍLOHA III. –   ROZHOVOR C 
 

Protokol pro přepis rozhovorů  

 

Tazatel (iniciály): K.P. 

Datum rozhovoru: 4.4.2017 

Stopáž rozhovoru: 30 min 

Místo rozhovoru: Tábor 

Participant: C 

Rozhovor: první setkání 

 

Pomocné značky: (…) - krátká pauza, krátké zamyšlení - (krátké zamyšlení); smích – (smích); dlouhá 

pauza - (dlouhá pauza); zvýraznění slabik a slov podtržením – radost. 

 

V: Výzkumník; C: Participant 

_______________________________________________________________________________ 

V: Já bych Vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohl vyprávět svůj životní příběh, pokud možno 1 

od narození do dnešního dne, chronologicky. A nemusíte pospíchat, jsou pro mě zajímavé i 2 

podrobnosti. Pokud něčemu nebudu rozumět, tak se s dovolením budu doptávat.  3 

C: Narodil jsem se v roce 1973. Otci bylo 60 let. Matce bylo 35 let. Narodil jsem se v X. Celý život žiji 4 

v X. Otec byl právník. Matka prodavačka. Chodil jsem do školky. Pak jsem začal chodit do školy. 5 

V deseti letech otec zemřel. Pak jsem dochodil základní školu. Pak jsem nastoupil na učiliště (smích). 6 

Přišla sametová revoluce. Vyučil jsem se. Pak jsem dělal průmyslovou školu. No a potom jsem nějakým 7 

způsobem studoval nějaký jazyky. Začal jsem hrát v kapele, jezdil jsem po světě. Do toho jsem zkoušel 8 

pár vysokejch škol. Pak jsem potkal svoji životní družku. Se kterou jsem v současnosti 20 let. Začal 9 

jsem pracovat v sociální oblasti. Školil jsme se v sociální oblasti. Pak jsem začal pracovat pro Akademii 10 

sociálního umění. No a ve čtyřiceti se mi narodila dcera (smích). 11 

V: No, to jste vzal rychle. 12 

C: No já jsem vám to na začátku říkal, že bych radši otázky. 13 

V: Byl byste tak hodný a vyprávěl mi, kde jste vyrůstal? 14 

C: No vyrůstal jsem v X, nejdřív na Starém městě a pak v X na sídlišti. A z určité části pak na chatě 15 

nebo v Y. 16 

V: Jo. A vzpomínáte si na tu dobu, kdy vám otec zemřel? 17 

C: Nooo. To bylo v osumdesátem třetím před Velikonocema. To si jako vzpomínám. No a co? 18 

V: Jaké jste měl pocity, když jste se to dozvěděl? 19 

C: No (krátké zamyšlení). Pocity (krátké zamyšlení). Já jsem přicházel domů ze školy, kde jsem viděl 20 

auto se svým bratrem a sestrou, a v podstatě mi bylo jasný, co se stalo. Pak kolem toho bylo jenom velký 21 

haló a spousta nářku, a já jsme si říkal, co pořád všichni dělaj. Prostě to tak je.  22 

V: Bylo vám to líto? 23 

C: Jo tak jako asi nějak líto mi to bylo. Moc jsem nerozuměl tý panice kolem.  24 
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V: Chcete tím říct, že ta smrt pro vás znamenala něco jiného než pro lidi kolem vás? 1 

C: No. Nebo rozhodně v tom prožívání toho okolí. Prostě to tak bylo. 2 

V: A jak jste se s tím vyrovnával? 3 

C: Nevím, jak přesně, ale když jsem viděl ty reakce v okolí, tak mě to naopak přijmutí a prožívání tý 4 

věci komplikovalo. 5 

V: Mohl byste to prosím rozvést? 6 

C: Ve smyslu té paniky, že se s tím člověk nemohl vyrovnat tak, že by k tomu mohl v klidu přistoupit a  7 

akceptovat to. 8 

V: Takže vaše okolí to prožívalo jinak než vy? 9 

C: Hmmm. Asi to pro to okolí znamená něco jinýho než pro mě. Matce zemřel manžel. V tom prožívání 10 

tý skutečnosti to asi souviselo s určitou mírou potřeby zabezpečení rodiny a ostatníma dalšíma věcma, 11 

který to dítě nevnímá. Možná proto to působilo víc panicky. 12 

V: A jak byste popsal dobu, která následovala po smrti vašeho otce? 13 

C: Teror smutku. 14 

V: A jak to dlouho to trvalo? 15 

C: A tak… minimálně půl roku. Když vás nutěj chodit s páskou černou na bundičce do školy. To vám 16 

asi na náladě jako dítěti desetiletýmu moc nepřidá.  17 

V: A tato fáze trvala? Půl roku…? 18 

C: Jo myslím si, že půl roku. 19 

V: Věnovalo vám vaše okolí po smrti otce nějakou zvýšenou pozornost? 20 

A: No, to bylo právě to nejhorší. No, že mi mé okolí chtělo věnovat zvýšenou pozornost. To zase souvisí 21 

s tou určitou mírou paniky. Že to okolí mělo větší potřebu se s tím vyrovnat než já, ve formě nějaký 22 

lítosti, … až už jakoby mě..., chudáčku, ty jsi už poloviční sirotek. 23 

V: Jak jste to například sděloval spolužákům? 24 

C: Já jsem to nějak spolužákům nesděloval, paní učitelka mě postavila před třídu a řekla jim, co se stalo. 25 

V: A jak jste to prožíval?  26 

C: Stejně trapně jako paniku doma. 27 

V: A jak jste se s tím vyrovnával vy sám? 28 

C: Těžko říct. Tak to bylo. Nevím jako, jak vyrovnával. 29 

V: Myslel jste na otce? Vzpomínal jste na něj? 30 

C: Nemám dojem, že by to tak bylo.  31 

V: Chyběl vám? 32 

C: Nemám ten dojem. 33 



45 
 

V: Byly nějaké chvíle, kdy byste byl rád za jeho přítomnost? 1 

C: Takhle jsem to taky neprožíval. V určitých chvílích jsme se zamýšlel nad tím, kdo byl, než že bych 2 

to měl tak, že bych potřeboval se vo něčem bavit.  3 

V: Chyběla vám v pozdější době v rodině jeho přítomnost? 4 

C: V podstatě v těchto kategoriích jsem ten svět ani tu rodinu nevnímal. To si neuvědomuju. 5 

V: A jaké na něj máte vzpomínky, než zemřel? 6 

C: Jako konkrétně? 7 

V: Třeba nějaké vzpomínky, co vám vstupují? 8 

C: No třeba, když jsem ho potkal v teplákách flákajíc se s kamarády po X. A táta šel na oběd do nóbl 9 

restaurace Nebozízek, tam náš všechny vzal. Posadil nás k tomu stolu s těma právníkama a poručil nám, 10 

co bylo třeba, abychom se nabaštili. Taková určitá míra bezprostřednosti. Zase na druhou stranu některý 11 

situace, kdy jsem dostával knížky, které už jsem měl, protože si nepamatoval, že je mám. Nebo jsem 12 

dostával knížky, které nebyly adekvátním mému věku. Asi si myslel, že si je jednou přečtu…, za deset 13 

let. Nebo se na něčem domluvil, pak mu do toho něco vlítlo, ale když jsem něco takovýho udělal já, tak 14 

to bylo špatně. 15 

V: A jak jste to prožíval, takovou situaci? 16 

C: No, tak to bylo. 17 

V: Bylo vám třeba smutno. Nebo cítil jste se… 18 

C: No, prostě ta situace taková byla. Nijak jsem to neprožíval. Prostě jsem to jen nechápal. 19 

V: A je něco, čeho jste si u něj vážil? 20 

C: Hmm. Takhle jsem nějak asi v těch dětských kategoriích nepřemýšlel/V takových kategoriích jsem 21 

asi v dětství nepřemýšlel, že bych tam měl něco, čeho jsem si vážil. Teď zpětně jsem si tam schopen 22 

něco dosadit. Tak jako z toho dětskýho prožívání tam tohlensto není. 23 

V: A jaké byly vaše další vztahy v rodině? 24 

C: Normální. 25 

V: Mohl byste to nějak rozvést? 26 

C: No a vokterých vztazích se bavíme. Jako vo vztahu s matkou. Vo vztahu k babičce a k dědečkovi? 27 

V: Mohli bychom třeba začít u vaší matky? 28 

C: No tak matka byla a zatím ještě je. No a tak se snažila mě nějak vychovávat. Já jsem jí moc 29 

neposlouchal. Já jsem měl vlastní rozum, a tak je to doposavad.  30 

V: Říkal jste, že jste jí neposlouchal, mohl byste to nějak rozvést? 31 

C: No prostě mi některý věci, který po mě chtěla, přišly nepodstatný nebo bez smyslu, tak jsem je 32 

nedělal. Jako, že vždycky bylo pro mě podstatnější moje rozhodnutí. Třeba, když za mnou přijde na 33 

Velkej pátek, abych něco neudělal na zahradě, tak já si uvědomuju, co je za den.  A přesto vědomě mám 34 

to rozhodnutí, a chci to udělat. A to se samozřejmě zrcadlí v mnoha různejch  jinejch situacích. A s tím, 35 
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že do dneška mám dojem, že mě v řadě situacích vnímá pořád jako to desetiletý dítě. No tak to jsem 1 

zažíval už od nějakýho toho dětství. 2 

V: Máte pocit, že o vás v kontextu smrti otce víc pečovala? 3 

C: Já nemám srovnání, tak ten dojem nemám. Myslím, že se spíš snažila nějak tu rodinu zaopatřit. Nebo 4 

že docela inteligentně dokázala využít tu příležitost toho vdovskýho důchodu. Já jsem taky to studium 5 

natahoval, jak to jen šlo.  6 

V: Máte dojem, že matka vás dokázala dobře zajistit? 7 

C: Myslím si, že jo. 8 

V: Nemáte pocit, že jste strádal? 9 

C: Né, nemám ten pocit. 10 

V: A vaše vztahy k sourozencům? 11 

C: Vzhledem k tomu, že žádný můj sourozenec není vlastní… Sestra je z matčiny strany,  s tou jsme si 12 

věkově blíž, dvanáct let.  A pak sourozenci z otcovy strany. No tak ty maj stejně starý děti, jako jsem 13 

já. Takže ty vztahy jsou taky trochu jiný. Ňák jako zrovna nejužší vztahy to nejsou. Jsou to sice 14 

sourozenci, ale tak jako člověk v rámci toho svého rodinnýho nastavení, když tak jako prožíval to 15 

dětství, byl jedináček i přes množství těch nevlastních sourozenců. 16 

V: Byli pro vás v životě důležití nějací další muži? 17 

C: No tak jako asi nějakým způsobem jo, ale že bych tam měl nějakou zásadní postavu, kromě Arnolda 18 

Schwartzenegra. Ne. 19 

V: A dokázal byste si vybavit ještě dalšího muže, kterého si vážíte. 20 

C: No tak to byl, s tím Arnoldem Schwartzenegrem, vtip. V tom smyslu, že tak to může být určitý idol 21 

v kontextu nějakýho tělesnýho rozvoje. V určitém období byly nějaký inspirace v kulturní oblasti. Ale 22 

byly tam i další postavy ve filozofické oblasti. V kulturní oblasti, tam nebylo žádné ztotožnění,  tam 23 

nebylo žádný konkrétní ztotožnění se s nějakým mužem. V určitých oblasech mě inspirovali určité 24 

osobnosti. Svou nějakou jako konkrétní dovedností. Jako nějakej ideál, ale že by tam byla nějaká 25 

konkrétní postava, která by nesla nějaký určitý ztotožnění, to si nevybavuju. 26 

V: Když se podíváte na tu zkušenost, že vám zemřel otec, v kontextu svého života.  Co ta zkušenost 27 

pro vás znamenala, jak jí vnímáte? 28 

C: No tak asi jsem neměl po ruce osobnost, která by mě formovala a udržela u některých věcí. Tak jsem 29 

se k některejm věcem dostal sám z vlastní vůle pozdějc. Že místo tý výchovy nastoupila spíš 30 

sebevýchova, v určitý době, když tam odezněly některý věci, který bylo nutno si prožít. A pak 31 

samozřejmě nebyla možnost se určitým způsobem vyhradit a emancipovat vůči tomu otci. Takhle se na 32 

to koukám, ale v podstatě je to konstrukt vzatej ze součastnosti, aplikovanej na ten život, těžko říct.  33 

V: Říkáte, že vás ta zkušenost formovala k větší sebevýchově? 34 

C: No můj dojem. To, jak by to bylo zase s tím otcem, je otázka. Asi k tomu vzdělání, které dělám teď, 35 

bych mohlo dojít dřív. Dejme tomu by mě mohl udržet u toho studia. Nikdo mě u toho neudržel, já jsem 36 

si dělal, co jsem chtěl. Pak v pozdějším věku jsem se k tomu dostal sám, ve smyslu nějaký vnitřní 37 

potřeby. 38 
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V: Mohl byste tu sebevýchovu nějak víc specifikovat? 1 

C: Například, že se člověk přihlásí ve zralém věku na vysokou školu a absolvuje jí. Nebo nějaká jako 2 

autodidaktická část nabírání nějakých znalostí. Co člověku neposkytne škola. To je tak, či onak. Ten 3 

vzor toho otce v tom raným věku, tak to byl poměrně vzdělaný člověk. Takže to tam někde v ňom je a 4 

zraje. A on sám to naplní ve smyslu toho ideálu, kterej někde v sobě nese. 5 

V: Říkal jsem, že jste hodně určoval, co budete dělat sám. Mohl byste to přiblížit? 6 

C: Banálním příkladem, když po mě matka chtěla, abych se učil, tak jsem jí korigoval: „podle svého 7 

uvážení.“  8 

V: Matka vám nechala volný prostor?  9 

C: Asi jí nic jiného nezbývalo. 10 

V: Dá se říct, že je něco v oblasti mužství, co byste ještě rád rozvinul? Jak vnímáte sám sebe 11 

z pohledu mužství, otcovství? 12 

C: Stále je se, co učit. 13 

V: Máte třeba nějakou konkrétní vlastnost, schopnost, ideál, který byste rád rozvinul? 14 

C: Hmm. Spíš jako taková otázka. Kde je míra trpělivosti a kde je míra ochoty, když tam ta potřeba 15 

není? 16 

V: Tomu jsem úplně neporozuměla. 17 

C: No tak ve smyslu výchovy dítěte, tam člověk tu trpělivost pochopí. Ale jindy mu okolí vnucuje že by 18 

měl v jisté situaci projevit určitou ochotu, ale on jí nemá, tak kde je ta míra toho jako uchopení sama 19 

sebe a sama sebe k tý ochotě a přitom potřeba autenticity, toho, že člověk jako ochoten není. To je celá 20 

řada otázek, který se vážou k uchopování sama sebe, a tady se ten neohraničený moment tý trpělivosti 21 

a ochoty jenom ukazuje. Nebo se to dá říct lapidárněji: co přijmout, a co nepřijmout. Co měnit. No to je 22 

taková abstraktní rovina mýho prožívání, která souvisí s mužstvím. Přesto jí asi v tuto chvíli rozumím 23 

spíš jen já. 24 

V: Jaký je váš vztah ke spiritualitě? 25 

C: Zrovna včera jsem přemýšlel nad rovinou spirituality v kontrastu s tradicemi a nakolik ty tradice 26 

nesou ten spirituální odkaz, a nakolik ne. V určitým slova smyslu to překračování vědomí těch tradic. 27 

Vědomí, že teďka něco dělám proti té tradici, může být hledání vlastní spirituality.  Že přes tu hranici 28 

porušení něčeho se člověk dostává sám k sobě a k vlastní spiritualitě, protože je to jeho vědomé 29 

rozhodnutí. A zároveň je schopen akceptovat i to, že může udělat chybu. A přesto nejde o následování 30 

tradice, proto že je to tradice, ale o vědomé rozhodnutí a nesení následků, protože ta spiritualita je 31 

vyjádřena kontaktem se sebou samým. Jestli jsem vám pomohl, co se týče spirituality? 32 

V: Je ještě něco, co byste chtěl říct vy sám? 33 

C: Ne. 34 

V: Tak vám děkuji za rozhovor. 35 

 36 

 37 
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Datum rozhovoru: 7.7.2017 

Stopáž rozhovoru: 10 min 

Místo rozhovoru: Tábor 

Participant: C 

Rozhovor: druhé setkání  

 

________________________________________________________________________________ 

 

V: Mohl byste charakterizovat vaše přátelské vztahy? 1 

C: Moje přátelské vztahy jsou spíše vztahy pracovní nebo z mých pracovních vztahů se stávají přátelské. 2 

V: Vytvořil byste si ve svém životě přátelské vztahy k mužům. 3 

C: Myslím, že jsem si vytvořil vztahy dlouhodobé vztahy k mužům, přesto jsou spojené s nějakou 4 

praktickou aktivitou, byť i v oblasti volnočasových aktivit, je to pak nějaká společná činnost, třeba 5 

umělecká. 6 

V: O jakou uměleckou činnost se jedná? 7 

C: Když se kouknu zpětně na svůj život, tak je to hudba, výtvarná činnost, nebo nějaká platforma lovu. 8 

Zkrátka trávení volného času na základě nějaké společné činnosti.  9 

V: Mohl byst nějak charakterizovat svoje vztahy k ženám? 10 

C: Moje vztahy k ženám jsou vstřícné. Bohužel jsem již deset let ženatý. Takže nemohu úplně naplňovat 11 

tu vstřícnost, co jsem naplňoval předtím.    12 

V: Jak jste se v životě vypořádal se sexualitou? 13 

C: Experimentováním. 14 

V: Jak vnímáte smrt? 15 

C: Pozitivně. 16 

V: Mohl byste to nějak rozvést? 17 

C: Velká inspirace. Možnost, která na nás na každého čeká? 18 

V: Věříte? 19 

C: Čemu. 20 

V: Jste věřící? 21 

C: Asi v tom klasickém slova smyslu ne. Myslím, že jsem zkoumající, hledající, pochybující a přesto 22 

doufající a mající jistotu.  23 

V: Jaké máta životní hodnoty? 24 

C: Bůh, rodina, kariéra, seberealizace, peníze (krátké zamyšlení) dobrý auto.  25 

V: Jak vidíte svou budoucnost? 26 

C: No. Rozvojově. 27 

V: Jak byste popsal osobnost vašeho otce? 28 
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C: Moudrý charizmatický muž. 1 

V: Co ve vás zanechal? 2 

C: Nadhled 3 

V: Jaký význam přikládáte smrti otce v kontextu vašeho života? 4 

C: Asi skrze to se můj život odvíjel jiným směrem. Dejme tomu, že věci, který bych dělal před dvaceti 5 

lety dělám v současnosti.  6 

V: Děkuji 7 

C: I já. 8 
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PŘÍLOHA IV. –   ROZHOVOR D 
 

Protokol pro přepis rozhovorů  

 

Tazatel (iniciály): P. V. 

Datum rozhovoru: 8.4.2017 

Stopáž rozhovoru: 1h 35 min 

Místo rozhovoru: Praha 

Participant: D 

Rozvovor: první setkání  

 

Pomocné značky: (…) - krátká pauza; krátké zamyšlení - (krátké zamyšlení); smích – (smích); dlouhá 

pauza - (dlouhá pauza); zvýraznění slabik a slov podtržením – radost. 

 

V: výzkumník, D: participant  

 

V: Já bych tě chtěla poprosit, jestli bys mi mohl vyprávět svůj životní příběh, pokud možno od 1 

narození do dnešního dne, chronologicky. Nemusíš pospíchat, jsou pro mě zajímavé i podrobnosti. 2 

Pokud něčemu nebudu rozumět, tak se s dovolením budu doptávat.  3 

D: Já bych začal tím, že moje máma je předválečné dítě. Narodila se v roce ´35. A za války měla taky…,  4 

já o tom moc nevím. Máma byla zmatená v tom, co říkala. Rodiče měla taky chvilku v koncentráku 5 

nebo támhle. Asi to neměla jednoduchý, a po válce se nedostala na školu. Rodiče byli lékaři. Takže ji 6 

nějak neprosadili, takže tam vzniklo nějaký trauma. Protože ona jako měla bejt studijní typ. No a moc 7 

toho nevím, protože matka hodně brala analgetika a zalejvala to alkoholem, alnagon a tohleto. Takže 8 

nějaký ty stavy, lítostivá, zlá ale to normální to tam moc nebylo.  9 

V: A její rodiče zemřeli za války? 10 

D: Po válce. Ale já o tom moc jako nevím, protože všechno bylo špatně. A táta, kterej umřel, taky byl 11 

špatnej, ale lidi okolo mi říkali, že zase nebyl špatnej. Takže já vůbec nevím. Tak byl? Taková ta sociální 12 

past, a já jsem do toho patřil. Takže jsem sociálně byl trošku neschopnej, stydlivej. Prostě matka se 13 

věnovala hodně tomu alnagonu hlavně. Nějaký zájmy nebo takhle, to spíš, že jsem jel s kamarádem ze 14 

školy, než aby mě rodiče někam vzali. Já nevím. Nebo že mě strejda s bratrancem někam vzali, ale že 15 

bych šel na plovárnu nebo někam, tak to moc nehrozilo. Jsem byl takovej samotář, samorost. No a co je 16 

jako důležitý, důležitý je ta frustrace tý matky, protože já jsem byl jako ten hromosvod. Ona jako 17 

dokázala snižovat sebevědomí. Že má blbý děti a tohleto. A to člověk poslouchá celej život. Člověk jako 18 

nedospěje, je zaostalej v podstatě. Já bych to fakt jako zjednodušil. Nechce se mi v tom rejpat. Takže vy 19 

se budete ptát. No jako že já nevim. Na základce jsem byl takovej spíš samotář. Moc jsem se s dětma ve 20 

škole nebavil. Měl jsem takovej odstup. Byl jsem v takový jako izolaci. Známky jsem měl podprůměrný. 21 

Nesoustředěnej. No já nevím, tak jako se ptejte.  22 

V: A sourozence máte?   23 

D: Bratra o osm let staršího.  24 

V: V kolika letech jste šel do školky? 25 
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 D: Do školky jsem chodil asi dva roky. A předtím jsem byl s mámou doma. Já si to moc nepamatuju.   1 

Dost jsem se nudil. A pak nástup do školy. Nechtělo se mi tam. No já nevím. Se ptejte konkrétně.  2 

V: Kde jste bydleli? 3 

D: A my jsme bydleli v takovým rodinným domě v K. Matka tam byla vlastně sama. Měla tam nějaký 4 

příbuzný. Byly tam nějaký války a tohleto. Matka byla proti celýmu světu a mě do toho světa 5 

automaticky vložila taky. Byla to taková past. Já byl na ní závislej. Já jsem byl její blbeček.  6 

V: A starší bratr se s tím vyrovnával jak? 7 

D: Když se s ním o tom bavím, tak on to spíš vytěsnil. On měl do jedenácti let tátu. Já jen do tří. Takže 8 

jako (krátké zamyšlení) jeho to taky určitě poznamenalo, ale já jsem spíš měl pocit, že máma jeho víc 9 

respektovala, a mě tolik ne. Říkalo se, že já jsem její mazánek. Já jsem to spíš bral, jako že si se mnou 10 

dělala, co chce. Támhle pro víno, pro alnagony, támhle k tomu doktorovi. Prostě to potřebovala hned. 11 

Jsem v devíti letech chodil kupovat alnagony. V lékárně na mě koukali divně, to taky nebylo příjemný. 12 

Samozřejmě mě k ničemu jako moc nevedla. Vždycky když jsem přinesl blbý známky, že má blbý děti. 13 

Hysterie. Nepřidala mi moc sebevědomí. Spíš mě shazovala. Si pamatuju na takovej důležitej okamžik, 14 

když mi bylo dvanáct. Pořád jsem měl dost energie. Já jsem třeba chtěl doma uklidit, a ona začala dělat 15 

strašněj bordel, fakt jako hroznej. Já jsem třeba tam začal něco dělat, a jí to hrozně rušilo. Zrovna teď 16 

budeš něco dělat? Teď jako prostě mě seřezala nebo něco. A udělala všechno pro to, abych tam nic 17 

nedělal. Mě fakt jako zatloukla, fakt mě zradila. Čerstvej entusiasmus (krátké zamyšlení) jako na hovno.  18 

V: Chválila vás máma?   19 

D: Někdy, když to (krátké zamyšlení)….Ona neměla nějakou stabilní náladu. Měla nereálný nálady. 20 

Někdy byla nějaká špička. Spíš jako prostě lítost a agrese. To bylo to nejčastější.  21 

V: Měl jste nějaký domácích povinností, úkoly?  22 

D: Těžko říct. Jako ani né, že by se něco vyžadovalo. Jednou za čas. Chodilo se třeba zatápět v kotli. 23 

Jsem chodil přikládat do kotle od malička. Já jsem se spíš někam utek. Lítat prostě, u rybníka a todleto…  24 

V: A měl jste nějaký koníčky? 25 

D: Jo, to jó. To jsem od bráchy převzal, že jsme si tam v komoře v baráku dělali z elektroniky různý 26 

věci. A zapojovali je. Já jsem měl blízko k elektrice a takhle. A co třeba matka dělala, když třeba byla 27 

nasraná? Tak tam přišla a vyházela to z okna a zničila to. To bylo hrozný. Já jsem pak měl sny, že jí 28 

mlátím. Já jsem pak kolikrát litoval, že jsem jí nezmlátil. Ve dvaceti už to je blbý. Měl jsem takový sny 29 

v dětství, že jsem jí rozkopal hubu.  30 

V: A bratr byl pro vás v tom nějakou oporou? 31 
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D: Nó, nějak jsem byl na něj fixovanej. On je introvert tedy vetší než já. Dneska už si tolik jako 1 

nerozumíme.  2 

V: Máte nějaké pěkné vzpomínky na mámu. Je něco, co jste dělali rádi?  3 

D: Tak jako jasně, že se něco najde. (dlouhá pauza). No určitě by se něco našlo. Ale je to takový, já 4 

nevím. Nikdy to nebylo nic konstruktivního nějak moc. 5 

V: A na tátu si vzpomínáte? 6 

D: No byly mi tři roky, tak jako pamatuju si ho. Nějak ty zážitky si s ním trošku jako pamatuju. Matka 7 

mi v nějaký slabší chvilce řekla, že jsem jí sral, že jsem chtěl být víc s ním než s ní. Jako je jasný, že 8 

ona to měla těžký. Člověk, kterej má psychopatický projevy, má nějaký psychózy. Já vlastně vůbec 9 

nevím, jakej byl táta. Ona tátu akorát pomlouvala. Že všechno rozházel a pak že přišel s kytkou, aby 10 

všichni viděli. Když přišel s kytkou. Nesnáším kytky a takový. Furt takovýhle lži. Já jdu domů, a když 11 

se motám, tak všichni říkají, že jsem ožralá. Ne já jdu takhle normálně. Já, kdybych byla ožralá, tak jdu 12 

rovně. Ten mozek…, tak se člověk zahltí nesmyslama (smích). Ona samozřejmě Inteligentní byla. Ale 13 

prostě člověk se zahltí takovejma kravinama, že se těžko hne. Prostě průser jako.  14 

V: A vyprávěli vám příbuzný o tátovi? 15 

D: To jsem chtěl. Jsem se o to snažil, ale ňák jako… Mě nějak serou tady tim. Navštívil jsem tetu taky 16 

lékařku, jenže ta je…, měla nějakou mrtvici, takže ta už ví prdlajs. A pak někteří příbuzný zase byli 17 

nepřátelé. Jednoho strejdu znám, a ten zase jako na to nemá čas. Jako nějak to nejde.  18 

V: A jeho fotky máte? 19 

D: Noó (dlouhá pauza)…, možná by se našly. Možná by se našly na interenetu. On byl architekt, takže 20 

na internetu jsem našel nějaký jeho výtvory.  21 

V: A víte, jaký byl? Jakou o něm máte představu?  22 

D: Ani moc ne. 23 

V: A bratr vám o tátovi nevyprávěl? 24 

D: Ani moc ne. On to má taky nějaký vytěsněný jako (smích)…, vlastně mi nic neříkal, já vím prdlajs. 25 

V: Jak jste prožil pubertu?  26 

D: No já nevím. Nějak to přešlo. Chodil jsem do učňáku.  27 

V: A co jste studoval?  28 
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D: Elektromechanik. Spoje. Jako elektrikář.  1 

V: A dneska děláte? 2 

D: Stěhuju, a třeba teď tady jsem dělal elektriku, ale hlavně stěhuju. Třeba tady zrovna v R. často 3 

stěhuju. Křídla nebo pianina, je to tady po budově. Někdy to vozíme.  4 

V: Vzpomínáte si na okamžik, kdy vám táta chyběl? 5 

D: Jako že bych si na něj vzpomínal a chyběl mi? Tak to jako né. Na to jsem byl dost malej. Tak jako 6 

pocity úplně jsem si nepamatoval. To jako umřel dost brzo na to, abych jako to…  Měl jsem jen matný 7 

vzpomínky.   8 

V: Byl jste tátovi na pohřbu? 9 

D: Na pohřeb si zrovna nepamatuju. 10 

V: A přemýšlel jste někdy později, jaké by to bylo mít tátu?  11 

D: Já ani nevím, asi jó. Já ani nevím. Jsem o tom asi nějak nepřemejšlel. Nevím, nevím. On se tam do 12 

toho baráku k nám přistěhoval jeden člověk. Tam bydleli příbuzný, v takovém nepřátelském módu 13 

nastavený. Ale přistěhoval se tam jeden člověk, ten se se mnou dva roky učil. Ten mi hodně pomohl. 14 

V šestý sedmý třídě se se mnou učil, tak to bylo dobrý. Ten mě hodně zvednul.  15 

V: A pamatujete si nějaký jiný muže, kteří vás v životě inspirovali? 16 

D: Já jsem tam chodil jako dítě. Tam byl jeden sochař, kamarád táty. Takže jsem chodil k jednomu 17 

sochařovi. Vlastně ten mě taky ovlivnil. Tam jsem taky často byl. Je fakt, že si to moc nepamatuju. A o 18 

tom se říkalo, že to je můj pravej táta zase (smích).  19 

V: A měl jste kamarády mezi vrstevníky? 20 

D: Jó to co fungovalo od dětství, tak to mi připadalo, že jsou ty nejlepší vazby. Mám třeba jednoho 21 

kamaráda z dětství, nevídáme se tak často, ale naprostá důvěra. On měl lékaře rodiče. Ty mě jako občas 22 

brali. To bylo hezký, takže tam jo. Občas se někdo postaral. Takže to nebylo tak hrozný. Ale ani nevím 23 

jako, oni to dělali snad sami od sebe, že mě někam vzali. To jsem se jich taky chtěl zeptat.  24 

V: A vaše matka dělala co? 25 

D: Ona hodně často nedělala. Protože ona měla vdovský důchod a brácha, kterej opustil republiku v ´68 26 

legálně a pak jako tam zůstal, tak ten jí taky občas poslal nějaký marky. A když dělala, tak dělala třeba 27 

v knihovně nebo v ubytovně recepční nebo takhle. Ale předtím dělala jako hygieničku, ale to už si 28 

nepamatuju. To bylo, než jsem se narodil.  29 
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V: Co jste dělal po střední? 1 

D: Dělal jsem v pražskejch energetickejch závodech. Pak jsem byl na civilce a pak jsem dělal 2 

v pražskejch energetickejch závodech. Dělal, nedělal. Já jsem si to mohl dovolit. Zdědil jsem část domu. 3 

Hodně času jsem taky proflákal. Mně se to líbilo. Já jsem takovej asociál. Takže mně se mezi lidma 4 

dlouho nelíbí, protože vzniknou z toho problémy (smích). Rád se izoluju. Když mám chuť na lidi, tak 5 

jako jdu do tý hospody, paráda, všechno. Má to svoje meze, nazdar…, jako dlouhodobě být v nějakém 6 

kolektivu, to nesnáším. A dřív nebo pozdějc se to rozladí. A ty lidi mě budou mít taky dost a ani nebudou 7 

vědět proč (smích). To je takový zvláštní. Taková chemie nějaká, ta funguje. 8 

V: A jaký máte koníčky? Co vás baví? 9 

D: Mám rád sport. Chodím plavat, kolo, zejtra jdu na fotbal. Zase jsem začal číst. Tak čtu. Hrával jsem 10 

šachy taky. Já nevím ani, všechno možný. 11 

V: Měl jste nějaké partnerské vztahy? 12 

D: Jó, to bylo. Ale už mě to nějak neláká. Byl jsem ženatej. Byl, no ale jenom chvilku. Pak jeden vztah 13 

jsem měl, že jsem byl dva roky. Ale jinak jako… Teď mě to ani neláká, pár let už jako vůbec… Úplně 14 

na ty ženský jako kašlu. Nemám chuť si komplikovat život. Když jsem s nějakou holkou někam šel, tak 15 

prostě najednou začala být nuda, první rande… Takže vůbec to jako beru, že to nemá smysl.  16 

V: A děti nemáte?  17 

D: Néé. 18 

V: Co vás v životě baví?   19 

D: Já nevím, já nevím, neumím vybrat něco. Já nevím, nevím.  20 

V: Jaký máte výhled do budoucnosti? Máte nějaký sny nebo plány? 21 

D: Nevím, já vlastně nevím. Vydělat peníze jednoduše. No možná okrást nějakýho mafiána a pak už si 22 

to auto koupím. Ale že bych nějaký plány…, to asi je nereálný. 23 

V: Přemýšlel jste o tom, že byste vy sám chtěl být otcem?  24 

D: Jo. Já jsem měl jednu partnerku, která měla šestiletou holčičku. Ta mě měla ráda. Jako mně to šlo 25 

s dětma. Tady je problém, že já se nedokážu zařadit do tý společnosti. Já stejně budu vždycky tak jako 26 

prchat, takže nikdy nebudu tak jako úplně plnohodnotnej. A mně osobně je to v podstatě úplně ukradený. 27 

To nikdy nebude fungovat, to je pro mě nereálný. Já myslím, že to není ani alibismus, to je prostě tak 28 

(smích). Si myslete, co chcete. Nemám chuť někomu ubližovat. Je to těžký. Nevím, co bych říkal, ptejte 29 

se. Jó, co mě baví, je třeba to, co vychází z vědy. Dokumenty nebo populární knížky. O fyzice. Nemám 30 
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základ jako matematický, ale tohle mě baví. Třeba mám rád takový osobnosti, František Koukolík, znáte 1 

ho? 2 

V: Jo. 3 

D: Takovýhle lidi mě fascinujou. To mě baví, to mě opravdu baví. Když jdu třeba do hospody, tak jsem 4 

strašně rád, když se tam sejdu s kamarádem, kterej dělá v X. fyzika. A pak mám kamaráda zase nějakej 5 

akademik. To je příjemný, že jsem v dobrý společnosti a že je o čem se bavit. To se mi líbí. 6 

V: Takže se rád bavíte o objevech, technicky zaměřených zajímavostech? 7 

D: Jó, technicky zaměřenejch. Určitě bych rád viděl raketoplán nebo podívat se do CERNu. Nikdy jsem 8 

třeba nebyl v nějakým třeba muzeu leteckým. Že bych si prohlíd letadlo, tak to by mě bavilo. Ale nějak 9 

to nedokážu uskutečnit.   10 

V: Dobře. A vybavuje se vám ještě jiná významná vzpomínka? 11 

D: Mě umřel táta ve třech letech. To já si nemůžu pamatovat. Já jsem tyhle pocity určitě měl. No já už 12 

si to ale nemůžu pamatovat. Ale vybavuju si prázdno, že mi bylo pět let a že jsem cítil prázdno. Možná 13 

to s tím souvisí. To bylo pozdějc. Já jsem třeba byl na zahradě bezprizorní a bylo mi pět let a máma se 14 

tam někde proměnila na nic… A já jsem nebyl k ničemu vedenej. Tak jsem nějak tak vyrostl sám. Tak 15 

si vyrosti sám… Tak to bylo takový nepříjemný. Bezmoc.  Tak vyvinuly se takový ty vlastnosti jako 16 

bezmoc, úzkost, strach. I když jsem byl pak jako silnej, tak já jsem byl prostě (krátké zamyšlení… 17 

Hrozně jsem se bál, což je legrační.  18 

V: Ale pak jste do společnosti vstoupil. 19 

D: Potom nějak obklikou. Nic, funguju. Občas přijdu někomu, že jsem divnej, dneska už jsem drsnější 20 

než dřív, tak ho pošlu do hajzlu. Tělo na to mám. Dřív jsem to neuměl. My jsme kolikrát zkoušeli 21 

antidepresiva, to ale vlastně jako vůbec nefungovalo. Až před rokem u K.V., ten mi předepsal B., a ten 22 

tedy zabral fest, ten teda zabral hodně fest. Tam jako ty úzkosti. To zmizelo. Teď by to mohlo bejt lepší. 23 

Ale nemám chuť nějak závodit. Všechny nadšení, který jsme měl, to jako krachlo. 24 

V: Zkoušel jste podnikat? 25 

D: Taky, ale já na to nemám sociální inteligenci. Já bych musel každýho druhýho zabít. 26 

V: Jasně. 27 

D: (smích) No, co vám mám na to říct. Jsou všichni vychcaný. A já nesnáším takový ty hierarchický 28 

tlaky a todlento, bojovat ve smečce. Já to nenávidím hrozně. A ty lidi to zkoušej furt. Je to nějaká 29 

strategie, která je výhodná. Já na to kašlu, ignoruju to. To ty lidi sere. To jim možná může vadit. Je to 30 

možný ne? 31 
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V: Jo, ale je to legitimní.  Máte kamarády, které máte dlouho? 1 

D: Mám no. Od dětství mám toho H. Mám nějaký ty lidi, se kterýma se nestýkám, ale v podstatě bych 2 

řekl, že jsou to kamarádi. Že kdybych něco potřeboval, že jako mám.  3 

V: A mámu navštěvujete? 4 

D: Máma je mrtvá, umřela v roce 2008. Ona už potom jako…, jí bylo 73.  A několik let před tím už se 5 

propracovala k demenci. Ty faktory se projevili, kouření, alkohol, analgetika. Co je třeba taková 6 

legrace… V ´80 letech máma žrala ty alnagony. Tam je ta kyselina acetylsalycilová. A ona furt měla 7 

nějaký problémy, to nikdo nevěděl. Jednu tetu napadlo, jestli to náhodou nejsou vředy, že jí vezme do 8 

nemocnice. Tam se jí udělalo líp. Změnili jí režim. Podala revers a zpátky, kašlala na to, a jede se dál. 9 

Nikdy nezjistili, co jako to, ale na začátku ´90 let, když jsem dělal pro vinohradskou kliniku, tak jsem jí 10 

tam nějak zařídil CT, že tenkrát to byl jako luxus.  A když jsem šel pro ty výsledky, tak mi doktorka 11 

říkala, že mi to ani neřekne. Ať se připravím na všechno. Že to je hrozný. Že to řekne až mámě. A že 12 

prostě má rakovinu a že tam jsou vředy. A tak  jí dali nějaký ten L. proti vředům. Vředy zmizely a byla 13 

zdravá. A doktorka říkala, no tak já jdu za 4 roky do důchodu, a já jsem tohle v životě neviděla (smích). 14 

No ona si vyleptala žaludek. No prostě jako legrace no (smích). Prostě si vyleptala žaludek, pak z toho 15 

byly vředy a chronický. To je prostě hrozný jako. Funguje jinak. Její rodiče byli lékaři, tak ona znala 16 

nějaký lékaře a vždycky mě poslala támhle pro recept na alnagon. A předtím to bylo ještě volný, takže 17 

já jsem to chodil kupovat. Takže ona mě tím ponižovala. Já jsem vypadal jak pitomec. Oni se pak i na 18 

to dítě ty lidi blbě koukaj i to dítě trestaj. Lidi jsou hloupý. 19 

V: To muselo být těžký. 20 

D: No to bylo teda. 21 

V: S bratrem se vídáte? 22 

D: Jednou týdně na volejbale. Že bysme si zavolali? To vůbec teda.  23 

V: Každý žijete svůj život?  24 

D: No to ne. To jako jsme se potkali v sobotu na pivu. Ale jinak jako to ne. 25 

V: A dneska dělá co? 26 

D: Nějaký nemovitosti. Dělá takovýho správce. Taky technickej typ. 27 

V: Pátral jste po tom, co táta dělal?  28 

D: Jó, mě to zajímalo strašně. Ale od nikoho jsem se jako nic nedozvěděl.  29 
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V: Jak se vlastně rodiče seznámili?  1 

D: Já fakt nevím. Ale je fakt, že mě jako dítě přitahovaly hřbitovy. Mě to přišlo jako takový magický. 2 

Já myslím, že to byla taková ta touha poznat mýho otce. Já si to tak aspoň vysvětluju. A příbuzných 3 

jsem se ptal, ale moc jsem se jako nedozvěděl. I o matce jsem se chtěl něco dozvědět. Ale něják…, no 4 

já vlastně nevím. Já jsem třeba oslovil toho strejdu… Vím, že tam byly nějaký starý fotky…, já mám 5 

hrozně rád historii.  6 

V: A co ještě máte rád? 7 

D: Jo a hudbu mám rád. Poslouchám všechno možný. Nejradši mám Reginu Spektor. Já nevím rock. 8 

Beethovena mám rád. No a tu Reginu, ta mě oslovila, ta mě drží dlouho. Ona tu měla ten koncert, já 9 

jsem to nějak nevychytal, ale tam je všechno. Ty videa, ty klipy. Je to všechno tak krásně udělaný. To 10 

mám hodně rád. Mám rád na kole a do Podolí, do páry a zaplavat. A teď třeba se držím s jídlem, jinak 11 

jako inklinuju k přejídání. Potřebuju zhubnout, mám 130 kilo. I když nevypadám, tak je to prostě zátěž. 12 

Mě pak bolej achilovky. Seru na fotbal. Hodně jsem teď omezil pití. To znamená, že se nemusím 13 

přejídat. Co nejmíň chodit na pivo. To je pro mě taky docela spokojenost. Když pár dní jím jako normální 14 

člověk, tak je to lepší. Jinak jako dokážu, když jsem unavenej, přijít domů a jíst a nedokážu to zastavit… 15 

Je to takovej ten závislostní znak. To sebeovládání…  16 

V: Myslím, že jsme toho dnes udělali hodně, že bychom zbytek nechali na příště. Co myslíte?  17 

D: Já si taky myslím. Pobavila jste se? 18 

V: Jsem vám moc vděčná. 19 

 20 
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Datum rozhovoru: 5.7.2017 

Stopáž rozhovoru: 15 min 

Místo rozhovoru: Praha 

Participant: D 

Rozhovor: druhé setkání 

__________________________________________________________________________________ 

V: Jaké máte životní hodnoty? 1 

D: Jídlo, spánek, alkohol, plavání…jo a zapomněl jsem na hudbu. Mám rád Pink Floydy, Čechomor. 2 

Byl jsem teď na koncertě Hanky Zagorové na Okoři. 3 

V: Zpíváte? 4 

D: Ne, nikdy jsem k tomu nebyl vedený a teď už to nemá smysl. Já přijdu domů pustím si Prima zoom, 5 

konkuruje tomu ČT 2. Projdu si internet, podívám se na nějakej film a pak si přečtu k tomu komentáře.  6 

V: Když jste smutný, nebo když vnímáte nějakou nejistotu, co vám pomáhá? 7 

D: Alkohol? 8 

V: Mohl byste to prosím rozvést? 9 

D: Jdu do hospody. A když jsem tem do rána, tak vypitu třeba 15 piv. Panáky už nepitu, ale dřív to bylo 10 

jiný (smích). No já jsem byl taky pak občas naštvanej. Já jsem byl dřív nervově labilní a nemohl jsem 11 

třeba mluvit. A dneska mám rád ty chvíle, kdy ukážu, že mám převahu. No já když vypadám jak 12 

vypadám, tak si daj lidi pozor, prostě mě respektují. 13 

Ta hosposda je dobrá, že člověk může odejít. V prásci se to vrší. Já jak stěhuj, tak jsem tam třeba dva 14 

tři. A to je dobrý. Já bych v kolektivu nemohl bejt.  15 

V: Jaký máte vztah ke smrti.  16 

D: Pozitivní, svoboda.  17 

V: Věříte? 18 

D: Jako v Boha? Jsem ateista. Věřím ve vědu. Nemusí tomu člověk úplně do detailu rozuměn, ale to mi 19 

nahrazuje víru. Nechápu moc jako víru v Boha. Nechápu to v dnešní době. To mi není úplně jasný. A 20 

hlavně mi nejsou jasný ty dogmata. Nechápu.  21 

V: Jak vidíte svou budoucnost? 22 

D: Já ani nevím. Nějak přežít. Když jsem se snažil o něco víc, tak mi to nešlo. Nějak jsem se zarazil, 23 

byl jsem přetíženej. Pak zas byly nějaký problémy. Tak já toho po sobě moc nechci. Protože to prostě 24 

moc nejde. To není jako, že …prostě to nejde. Smrt je jistota. Proti sebevraždám já vůbec nic nemám. 25 

Nehodlám spáchat sebevraždu, ale když o tom člověk přemýšlí, tak je to taková jistota, jak mít klid.  26 

V: Máte nějaký životní sen? 27 

D: Tak asi peníze, to je svoboda, že jo. 28 

V: Sázíte? 29 

D: Sázím sportku, naději a pak si to nechám týden. Jsem vyhrál loni 33 tisíc. Ale tam nevidím problém 30 

jako u hazardu. Jí jsem hrál automaty. Musím si dávat bacha na kombinaci peníze a alkohol. Používám 31 
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platební samolepky. Jednou za čas se mi stane, že si zahraju. Radši nenosím kartu. Je to takovej  1 

adrenalin a to bažení a pak mě to táhne.  2 

V: Máte nějaká dlouhodobá přátelství? 3 

D: Mám no. To je kamarád od první třídy. Já mám nějaký dluhy. Jemu věřím víc než třeba bráchovi. 4 

Mám u něj peníze schovaný. Mám na něj napsanej účet. Ani ho nechci zatěžovat. My se vidíme málo, 5 

ale ta důvěra tam je. On má čtyři děti. Viděl jsem je někdy před měsícem, ale to je pro mě jistota. Ženské 6 

jsou potvory. 7 

V: Tak já vám děkuju za rozhovor. 8 

D: Tak já vám taky.   9 
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PŘÍLOHA IV. –   ROZHOVOR D 
 

Protokol pro přepis rozhovorů  

 

Tazatel (iniciály): P. V. 

Datum rozhovoru: 8.4.2017 

Stopáž rozhovoru: 1h 35 min 

Místo rozhovoru: Praha 

Participant: D 

Rozvovor: první setkání 

 

Pomocné značky: (…) - krátká pauza, (…) - krátké zamyšlení; krátké zamyšlení - (krátké zamyšlení); 

smích – (smích); dlouhá pauza - (dlouhá pauza); zvýraznění slabik a slov podtržením – radost. 

 

V: výzkumník, D: participant  

 

V: Já bych vás chtěla poprosit, jestli bys mi mohl vyprávět svůj životní příběh, pokud možno od 1 

narození do dnešního dne, chronologicky. Nemusíte pospíchat, jsou pro mě zajímavé i 2 

podrobnosti. Pokud něčemu nebudu rozumět, tak se s dovolením budu doptávat.  3 

 4 

D: Já bych začal tím, že moje máma je předválečné dítě. Narodila se v roce ´35. A za války měla taky…, 5 

já o tom moc nevím. Máma byla zmatená v tom, co říkala. Rodiče měla taky chvilku v koncentráku 6 

nebo támhle. Asi to neměla jednoduchý, a po válce se nedostala na školu. Rodiče byli lékaři. Takže ji 7 

nějak neprosadili, takže tam vzniklo nějaký trauma. Protože ona jako měla bejt studijní typ. No a moc 8 

toho nevím, protože matka hodně brala analgetika a zalejvala to alkoholem, alnagon a tohleto. Takže 9 

nějaký ty stavy, lítostivá, zlá ale to normální to tam moc nebylo.  10 

V: A její rodiče zemřeli za války? 11 

D: Po válce. Ale já o tom moc jako nevím, protože všechno bylo špatně. A táta, kterej umřel, taky byl 12 

špatnej, ale lidi okolo mi říkali, že zase nebyl špatnej. Takže já vůbec nevím. Tak byl? Taková ta sociální 13 

past, a já jsem do toho patřil. Takže jsem sociálně byl trošku neschopnej, stydlivej. Prostě matka se 14 

věnovala hodně tomu alnagonu hlavně. Nějaký zájmy nebo takhle, to spíš, že jsem jel s kamarádem ze 15 

školy, než aby mě rodiče někam vzali. Já nevím. Nebo že mě strejda s bratrancem někam vzali, ale že 16 

bych šel na plovárnu nebo někam, tak to moc nehrozilo. Jsem byl takovej samotář, samorost. No a co je 17 

jako důležitý, důležitý je ta frustrace tý matky, protože já jsem byl jako ten hromosvod. Ona jako 18 

dokázala snižovat sebevědomí. Že má blbý děti a tohleto. A to člověk poslouchá celej život. Člověk jako 19 

nedospěje, je zaostalej v podstatě. Já bych to fakt jako zjednodušil. Nechce se mi v tom rejpat. Takže vy 20 

se budete ptát. No jako že já nevim. Na základce jsem byl takovej spíš samotář. Moc jsem se s dětma ve 21 

škole nebavil. Měl jsem takovej odstup. Byl jsem v takový jako izolaci. Známky jsem měl podprůměrný. 22 

Nesoustředěnej. No já nevím, tak jako se ptejte.  23 

V: A sourozence máte?   24 

D: Bratra o osm let staršího.  25 

V: V kolika letech jste šel do školky? 26 

 D: Do školky jsem chodil asi dva roky. A předtím jsem byl s mámou doma. Já si to moc nepamatuju.   27 

Dost jsem se nudil. A pak nástup do školy. Nechtělo se mi tam. No já nevím. Se ptejte konkrétně.  28 
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V: Kde jste bydleli? 1 

D: A my jsme bydleli v takovým rodinným domě v K. Matka tam byla vlastně sama. Měla tam nějaký 2 

příbuzný. Byly tam nějaký války a tohleto. Matka byla proti celýmu světu a mě do toho světa 3 

automaticky vložila taky. Byla to taková past. Já byl na ní závislej. Já jsem byl její blbeček.  4 

V: A starší bratr se s tím vyrovnával jak? 5 

D: Když se s ním o tom bavím, tak on to spíš vytěsnil. On měl do jedenácti let tátu. Já jen do tří. Takže 6 

jako (krátké zamyšlení) jeho to taky určitě poznamenalo, ale já jsem spíš měl pocit, že máma jeho víc 7 

respektovala, a mě tolik ne. Říkalo se, že já jsem její mazánek. Já jsem to spíš bral, jako že si se mnou 8 

dělala, co chce. Támhle pro víno, pro alnagony, támhle k tomu doktorovi. Prostě to potřebovala hned. 9 

Jsem v devíti letech chodil kupovat alnagony. V lékárně na mě koukali divně, to taky nebylo příjemný. 10 

Samozřejmě mě k ničemu jako moc nevedla. Vždycky když jsem přinesl blbý známky, že má blbý děti. 11 

Hysterie. Nepřidala mi moc sebevědomí. Spíš mě shazovala. Si pamatuju na takovej důležitej okamžik, 12 

když mi bylo dvanáct. Pořád jsem měl dost energie. Já jsem třeba chtěl doma uklidit, a ona začala dělat 13 

strašněj bordel, fakt jako hroznej. Já jsem třeba tam začal něco dělat, a jí to hrozně rušilo. Zrovna teď 14 

budeš něco dělat? Teď jako prostě mě seřezala nebo něco. A udělala všechno pro to, abych tam nic 15 

nedělal. Mě fakt jako zatloukla, fakt mě zradila. Čerstvej entusiasmus (krátké zamyšlení) jako na hovno.  16 

V: Chválila vás máma?   17 

D: Někdy, když to (krátké zamyšlení)…  Ona neměla nějakou stabilní náladu. Měla nereálný nálady. 18 

Někdy byla nějaká špička. Spíš jako prostě lítost a agrese. To bylo to nejčastější.  19 

V: Měl jste nějaký domácích povinností, úkoly?  20 

D: Těžko říct. Jako ani né, že by se něco vyžadovalo. Jednou za čas. Chodilo se třeba zatápět v kotli. 21 

Jsem chodil přikládat do kotle od malička. Já jsem se spíš někam utek. Lítat prostě, u rybníka a todleto…  22 

V: A měl jste nějaký koníčky? 23 

D: Jo, to jó. To jsem od bráchy převzal, že jsme si tam v komoře v baráku dělali z elektroniky různý 24 

věci. A zapojovali je. Já jsem měl blízko k elektrice a takhle. A co třeba matka dělala, když třeba byla 25 

nasraná? Tak tam přišla a vyházela to z okna a zničila to. To bylo hrozný. Já jsem pak měl sny, že jí 26 

mlátím. Já jsem pak kolikrát litoval, že jsem jí nezmlátil. Ve dvaceti už to je blbý. Měl jsem takový sny 27 

v dětství, že jsem jí rozkopal hubu.  28 

V: A bratr byl pro vás v tom nějakou oporou? 29 

D: Nó, nějak jsem byl na něj fixovanej. On je introvert tedy vetší než já. Dneska už si tolik jako 30 

nerozumíme.  31 

V: Máte nějaké pěkné vzpomínky na mámu. Je něco, co jste dělali rádi?  32 

D: Tak jako jasně, že se něco najde. (dlouhá pauza). No určitě by se něco našlo. Ale je to takový, já 33 

nevím. Nikdy to nebylo nic konstruktivního nějak moc. 34 

V: A na tátu si vzpomínáte? 35 

D: No byly mi tři roky, tak jako pamatuju si ho. Nějak ty zážitky si s ním trošku jako pamatuju. Matka 36 

mi v nějaký slabší chvilce řekla, že jsem jí sral, že jsem chtěl být víc s ním než s ní. Jako je jasný, že 37 

ona to měla těžký. Člověk, kterej má psychopatický projevy, má nějaký psychózy. Já vlastně vůbec 38 

nevím, jakej byl táta. Ona tátu akorát pomlouvala. Že všechno rozházel a pak že přišel s kytkou, aby 39 

všichni viděli. Když přišel s kytkou. Nesnáším kytky a takový. Furt takovýhle lži. Já jdu domů, a když 40 
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se motám, tak všichni říkají, že jsem ožralá. Ne já jdu takhle normálně. Já kdybych byla ožralá, tak jdu 1 

rovně. Ten mozek…, tak se člověk zahltí nesmyslama (smích). Ona samozřejmě Inteligentní byla. Ale 2 

prostě člověk se zahltí takovejma kravinama, že se těžko hne. Prostě průser jako.  3 

V: A vyprávěli vám příbuzný o tátovi? 4 

D: To jsem chtěl. Jsem se o to snažil, ale ňák jako… Mě nějak serou tady tim. Navštívil jsem tetu taky 5 

lékařku, jenže ta je…, měla nějakou mrtvici, takže ta už ví prdlajs. A pak někteří příbuzný zase byli 6 

nepřátelé. Jednoho strejdu znám, a ten zase jako na to nemá čas. Jako nějak to nejde.  7 

V: A jeho fotky máte? 8 

D: Noó (dlouhá pauza)…, možná by se našly. Možná by se našly na interenetu. On byl architekt, takže 9 

na internetu jsem našel nějaký jeho výtvory.  10 

V: A víte, jaký byl? Jakou o něm máte představu?  11 

D: Ani moc ne. 12 

V: A bratr vám o tátovi nevyprávěl? 13 

D: Ani moc ne. On to má taky nějaký vytěsněný jako (smích)…, vlastně mi nic neříkal, já vím prdlajs. 14 

V: Jak jste prožil pubertu?  15 

D: No já nevím. Nějak to přešlo. Chodil jsem do učňáku.  16 

V: A co jste studoval?  17 

D: Elektromechanik. Spoje. Jako elektrikář.  18 

V: A dneska děláte? 19 

D: Stěhuju, a třeba teď tady jsem dělal elektriku, ale hlavně stěhuju. Třeba tady zrovna v R. často 20 

stěhuju. Křídla nebo pianina, je to tady po budově. Někdy to vozíme.  21 

V: Vzpomínáte si na okamžik, kdy vám táta chyběl? 22 

D: Jako že bych si na něj vzpomínal a chyběl mi? Tak to jako né. Na to jsem byl dost malej. Tak jako 23 

pocity úplně jsem si nepamatoval. To jako umřel dost brzo na to, abych jako to…  Měl jsem jen matný 24 

vzpomínky.   25 

V: Byl jste tátovi na pohřbu? 26 

D: Na pohřeb si zrovna nepamatuju. 27 

V: A přemýšlel jste někdy později, jaké by to bylo mít tátu?  28 

D: Já ani nevím, asi jó. Já ani nevím. Jsem o tom asi nějak nepřemejšlel. Nevím, nevím. On se tam do 29 

toho baráku k nám přistěhoval jeden člověk. Tam bydleli příbuzný, v takovém nepřátelském módu 30 

nastavený. Ale přistěhoval se tam jeden člověk, ten se se mnou dva roky učil. Ten mi hodně pomohl. 31 

V šestý sedmý třídě se se mnou učil, tak to bylo dobrý. Ten mě hodně zvednul.  32 

V: A pamatujete si nějaký jiný muže, kteří vás v životě inspirovali? 33 

D: Já jsem tam chodil jako dítě. Tam byl jeden sochař, kamarád táty. Takže jsem chodil k jednomu 34 

sochařovi. Vlastně ten mě taky ovlivnil. Tam jsem taky často byl. Je fakt, že si to moc nepamatuju. A o 35 

tom se říkalo, že to je můj pravej táta zase (smích).  36 
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V: A měl jste kamarády mezi vrstevníky? 1 

D: Jó to co fungovalo od dětství, tak to mi připadalo, že jsou ty nejlepší vazby. Mám třeba jednoho 2 

kamaráda z dětství, nevídáme se tak často, ale naprostá důvěra. On měl lékaře rodiče. Ty mě jako občas 3 

brali. To bylo hezký, takže tam jo. Občas se někdo postaral. Takže to nebylo tak hrozný. Ale ani nevím 4 

jako, oni to dělali snad sami od sebe, že mě někam vzali. To jsem se jich taky chtěl zeptat.  5 

V: A vaše matka dělala co? 6 

D: Ona hodně často nedělala. Protože ona měla vdovský důchod a brácha, kterej opustil republiku v ´68 7 

legálně a pak jako tam zůstal, tak ten jí taky občas poslal nějaký marky. A když dělala, tak dělala třeba 8 

v knihovně nebo v ubytovně recepční nebo takhle. Ale předtím dělala jako hygieničku, ale to už si 9 

nepamatuju. To bylo, než jsem se narodil.  10 

V: Co jste dělal po střední? 11 

D: Dělal jsem v pražskejch energetickejch závodech. Pak jsem byl na civilce a pak jsem dělal 12 

v pražskejch energetickejch závodech. Dělal, nedělal. Já jsem si to mohl dovolit. Zdědil jsem část domu. 13 

Hodně času jsem taky proflákal. Mně se to líbilo. Já jsem takovej asociál. Takže mně se mezi lidma 14 

dlouho nelíbí, protože vzniknou z toho problémy (smích). Rád se izoluju. Když mám chuť na lidi, tak 15 

jako jdu do tý hospody, paráda, všechno. Má to svoje meze, nazdar…, jako dlouhodobě být v nějakém 16 

kolektivu, to nesnáším. A dřív nebo pozdějc se to rozladí. A ty lidi mě budou mít taky dost a ani nebudou 17 

vědět proč (smích). To je takový zvláštní. Taková chemie nějaká, ta funguje. 18 

V: A jaký máte koníčky? Co vás baví? 19 

D: Mám rád sport. Chodím plavat, kolo, zejtra jdu na fotbal. Zase jsem začal číst. Tak čtu. Hrával jsem 20 

šachy taky. Já nevím ani, všechno možný. 21 

V: Měl jste nějaké partnerské vztahy? 22 

D: Jó, to bylo. Ale už mě to nějak neláká. Byl jsem ženatej. Byl, no ale jenom chvilku. Pak jeden vztah 23 

jsem měl, že jsem byl dva roky. Ale jinak jako… Teď mě to ani neláká, pár let už jako vůbec… Úplně 24 

na ty ženský jako kašlu. Nemám chuť si komplikovat život. Když jsem s nějakou holkou někam šel, tak 25 

prostě najednou začala být nuda, první rande… Takže vůbec to jako beru, že to nemá smysl.  26 

V: A děti nemáte?  27 

D: Néé. 28 

V: Co vás v životě baví?   29 

D: Já nevím, já nevím, neumím vybrat něco. Já nevím, nevím.  30 

V: Jaký máte výhled do budoucnosti? Máte nějaký sny nebo plány? 31 

D: Nevím, já vlastně nevím. Vydělat peníze jednoduše. No možná okrást nějakýho mafiána a pak už si 32 

to auto koupím. Ale že bych nějaký plány…, to asi je nereálný. 33 

V: Přemýšlel jste o tom, že byste vy sám chtěl být otcem?  34 

D: Jo. Já jsem měl jednu partnerku, která měla šestiletou holčičku. Ta mě měla ráda. Jako mně to šlo 35 

s dětma. Tady je problém, že já se nedokážu zařadit do tý společnosti. Já stejně budu vždycky tak jako 36 

prchat, takže nikdy nebudu tak jako úplně plnohodnotnej. A mně osobně je to v podstatě úplně ukradený. 37 

To nikdy nebude fungovat, to je pro mě nereálný. Já myslím, že to není ani alibismus, to je prostě tak 38 
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(smích). Si myslete, co chcete. Nemám chuť někomu ubližovat. Je to těžký. Nevím, co bych říkal, ptejte 1 

se. Jó, co mě baví, je třeba to, co vychází z vědy. Dokumenty nebo populární knížky. O fyzice. Nemám 2 

základ jako matematický, ale tohle mě baví. Třeba mám rád takový osobnosti, František Koukolík, znáte 3 

ho? 4 

V: Jo. 5 

D: Takovýhle lidi mě fascinujou. To mě baví, to mě opravdu baví. Když jdu třeba do hospody, tak jsem 6 

strašně rád, když se tam sejdu s kamarádem, kterej dělá v X. fyzika. A pak mám kamaráda zase nějakej 7 

akademik. To je příjemný, že jsem v dobrý společnosti a že je o čem se bavit. To se mi líbí. 8 

V: Takže se rád bavíte o objevech, technicky zaměřených zajímavostech? 9 

D: Jó, technicky zaměřenejch. Určitě bych rád viděl raketoplán nebo podívat se do CERNu. Nikdy jsem 10 

třeba nebyl v nějakým třeba muzeu leteckým. Že bych si prohlíd letadlo, tak to by mě bavilo. Ale nějak 11 

to nedokážu uskutečnit.   12 

V: Dobře. A vybavuje se vám ještě jiná významná vzpomínka? 13 

D: Mě umřel táta ve třech letech. To já si nemůžu pamatovat. Já jsem tyhle pocity určitě měl. No já už 14 

si to ale nemůžu pamatovat. Ale vybavuju si prázdno, že mi bylo pět let a že jsem cítil prázdno. Možná 15 

to s tím souvisí. To bylo pozdějc. Já jsem třeba byl na zahradě bezprizorní a bylo mi pět let a máma se 16 

tam někde proměnila na nic… A já jsem nebyl k ničemu vedenej. Tak jsem nějak tak vyrostl sám. Tak 17 

si vyrosti sám… Tak to bylo takový nepříjemný. Bezmoc.  Tak vyvinuly se takový ty vlastnosti jako 18 

bezmoc, úzkost, strach. I když jsem byl pak jako silnej, tak já jsem byl prostě (krátké zamyšlení)… 19 

Hrozně jsem se bál, což je legrační.  20 

V: Ale pak jste do společnosti vstoupil? 21 

D: Potom nějak oklikou. Nic, funguju. Občas přijdu někomu, že jsem divnej, dneska už jsem drsnější 22 

než dřív, tak ho pošlu do hajzlu. Tělo na to mám. Dřív jsem to neuměl. My jsme kolikrát zkoušeli 23 

antidepresiva, to ale vlastně jako vůbec nefungovalo. Až před rokem u K.V., ten mi předepsal B., a ten 24 

tedy zabral fest, ten teda zabral hodně fest. Tam jako ty úzkosti. To zmizelo. Teď by to mohlo bejt lepší. 25 

Ale nemám chuť nějak závodit. Všechny nadšení, který jsme měl, to jako krachlo. 26 

V: Zkoušel jste podnikat? 27 

D: Taky, ale já na to nemám sociální inteligenci. Já bych musel každýho druhýho zabít. 28 

V: Jasně. 29 

D: (smích) No, co vám mám na to říct. Jsou všichni vychcaný. A já nesnáším takový ty hierarchický 30 

tlaky a todlento, bojovat ve smečce. Já to nenávidím hrozně. A ty lidi to zkoušej furt. Je to nějaká 31 

strategie, která je výhodná. Já na to kašlu, ignoruju to. To ty lidi sere. To jim možná může vadit. Je to 32 

možný ne? 33 

V: Jo, ale je to legitimní.  Máte kamarády, které máte dlouho? 34 

D: Mám no. Od dětství mám toho H. Mám nějaký ty lidi, se kterýma se nestýkám, ale v podstatě bych 35 

řekl, že jsou to kamarádi. Že kdybych něco potřeboval, že jako mám.  36 

V: A mámu navštěvujete? 37 

D: Máma je mrtvá, umřela v roce 2008. Ona už potom jako…, jí bylo 73.  A několik let před tím už se 38 

propracovala k demenci. Ty faktory se projevili, kouření, alkohol, analgetika. Co je třeba taková 39 
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legrace… V ´80 letech máma žrala ty alnagony. Tam je ta kyselina acetylsalycilová. A ona furt měla 1 

nějaký problémy, to nikdo nevěděl. Jednu tetu napadlo, jestli to náhodou nejsou vředy, že jí vezme do 2 

nemocnice. Tam se jí udělalo líp. Změnili jí režim. Podala revers a zpátky, kašlala na to, a jede se dál. 3 

Nikdy nezjistili, co jako to, ale na začátku ´90 let, když jsem dělal pro vinohradskou kliniku, tak jsem jí 4 

tam nějak zařídil CT, že tenkrát to byl jako luxus.  A když jsem šel pro ty výsledky, tak mi doktorka 5 

říkala, že mi to ani neřekne. Ať se připravím na všechno. Že to je hrozný. Že to řekne až mámě. A že 6 

prostě má rakovinu a že tam jsou vředy. A tak jí dali nějaký ten L. proti vředům. Vředy zmizely a byla 7 

zdravá. A doktorka říkala, no tak já jdu za 4 roky do důchodu, a já jsem tohle v životě neviděla (smích). 8 

No ona si vyleptala žaludek. No prostě jako legrace no (smích). Prostě si vyleptala žaludek, pak z toho 9 

byly vředy a chronický. To je prostě hrozný jako. Funguje jinak. Její rodiče byli lékaři, tak ona znala 10 

nějaký lékaře a vždycky mě poslala támhle pro recept na alnagon. A předtím to bylo ještě volný, takže 11 

já jsem to chodil kupovat. Takže ona mě tím ponižovala. Já jsem vypadal jak pitomec. Oni se pak i na 12 

to dítě ty lidi blbě koukaj i to dítě trestaj. Lidi jsou hloupý. 13 

V: To muselo být těžký. 14 

D: No to bylo teda. 15 

V: S bratrem se vídáte? 16 

D: Jednou týdně na volejbale. Že bysme si zavolali? To vůbec teda.  17 

V: Každý žijete svůj život?  18 

D: No to ne. To jako jsme se potkali v sobotu na pivu. Ale jinak jako to ne. 19 

V: A dneska dělá co? 20 

D: Nějaký nemovitosti. Dělá takovýho správce. Taky technickej typ. 21 

V: Pátral jste po tom, co táta dělal?  22 

D: Jó, mě to zajímalo strašně. Ale od nikoho jsem se jako nic nedozvěděl.  23 

V: Jak se vlastně rodiče seznámili?  24 

D: Já fakt nevím. Ale je fakt, že mě jako dítě přitahovaly hřbitovy. Mě to přišlo jako takový magický. 25 

Já myslím, že to byla taková ta touha poznat mýho otce. Já si to tak aspoň vysvětluju. A příbuzných 26 

jsem se ptal, ale moc jsem se jako nedozvěděl. I o matce jsem se chtěl něco dozvědět. Ale něják…, no 27 

já vlastně nevím. Já jsem třeba oslovil toho strejdu… Vím, že tam byly nějaký starý fotky…, já mám 28 

hrozně rád historii.  29 

V: A co ještě máte rád? 30 

D: Jo a hudbu mám rád. Poslouchám všechno možný. Nejradši mám Reginu Spektor. Já nevím rock. 31 

Beethovena mám rád. No a tu Reginu, ta mě oslovila, ta mě drží dlouho. Ona tu měla ten koncert, já 32 

jsem to nějak nevychytal, ale tam je všechno. Ty videa, ty klipy. Je to všechno tak krásně udělaný. To 33 

mám hodně rád. Mám rád na kole a do Podolí, do páry a zaplavat. A teď třeba se držím s jídlem, jinak 34 

jako inklinuju k přejídání. Potřebuju zhubnout, mám 130 kilo. I když nevypadám, tak je to prostě zátěž. 35 

Mě pak bolej achilovky. Seru na fotbal. Hodně jsem teď omezil pití. To znamená, že se nemusím 36 

přejídat. Co nejmíň chodit na pivo. To je pro mě taky docela spokojenost. Když pár dní jím jako normální 37 

člověk, tak je to lepší. Jinak jako dokážu, když jsem unavenej, přijít domů a jíst a nedokážu to zastavit… 38 

Je to takovej ten závislostní znak. To sebeovládání…  39 

V: Myslím, že jsme toho dnes udělali hodně, že bychom zbytek nechali na příště. Co myslíte?  40 
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D: Já si taky myslím. Pobavila jste se? 1 

V: Jsem vám moc vděčná. 2 
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Datum rozhovoru: 5.7.2017 

Stopáž rozhovoru: 15 min 

Místo rozhovoru: Praha 

Participant: D 

Rozhovor: druhé setkání 

 

________________________________________________________________________________ 

 

V: Jaké máte životní hodnoty? 1 

D: Jídlo, spánek, alkohol, plavání…jo a zapomněl jsem na hudbu. Mám rád Pink Flod, Čechomor. Byl 2 

jsem teď na koncertě Hanky Zagorové na Okoři. 3 

V: Zpíváte? 4 

D: Ne, nikdy jsem k tomu nebyl vedený a teď už to nemá smysl. Já přijdu domů pustím si Prima zoom, 5 

konkuruje tomu ČT 2. Projdu si internet, podívám se na nějakej film a pak si přečtu k tomu komentáře.  6 

V: Když jste smutný, nebo když vnímáte nějakou nejistotu, co vám pomáhá? 7 

D: Alkohol? 8 

V: Mohl byste to prosím rozvést? 9 

D: Jdu do hospody. A když jsem tem do rána, tak vypitu třeba 15 piv. Panáky už nepitu, ale dřív to bylo 10 

jiný (smích). No já jsem byl taky pak občas naštvanej. Já jsem byl dřív nervově labilní a nemohl jsem 11 

třeba mluvit. A dneska mám rád ty chvíle, kdy ukážu, že mám převahu. No, já když vypadám jak 12 

vypadám, tak si daj lidi pozor, prostě mě respektují. Ta hosposda je dobrá, že člověk může odejít. V práci 13 

se to vrší. Já, jak stěhuj, tak jsem tam třeba dva tři. A to je dobrý. Já bych v kolektivu nemohl bejt.  14 

V: Jaký máte vztah ke smrti.  15 

D: Pozitivní, svoboda.  16 

V: Věříte? 17 

D: Jako v Boha? Jsem ateista. Věřím ve vědu. Nemusí tomu člověk úplně do detailu rozuměn, ale to mi 18 

nahrazuje víru. Nechápu moc jako víru v Boha. Nechápu to v dnešní době. To mi není úplně jasný. A 19 

hlavně mi nejsou jasný ty dogmata. Nechápu.  20 

V: Jak vidíte svou budoucnost? 21 

D: Já ani nevím. Nějak přežít. Když jsem se snažil o něco víc, tak mi to nešlo. Nějak jsem se zarazil, 22 

byl jsem přetíženej. Pak zas byly nějaký problémy. Tak já toho po sobě moc nechci. Protože to prostě 23 

moc nejde. To není jako, že …prostě to nejde. Smrt je jistota. Proti sebevraždám já vůbec nic nemám. 24 

Nehodlám spáchat sebevraždu, ale když o tom člověk přemýšlí, tak je to taková jistota, jak mít klid.  25 

V: Máte nějaký životní sen? 26 

D: Tak asi peníze, to je svoboda, že jo. 27 

V: Sázíte? 28 

D: Sázím sportku, naději a pak si to nechám týden. Jsem vyhrál loni 33 tisíc. Ale tam nevidím problém 29 

jako u hazardu. Já jsem hrál automaty. Musím si dávat bacha na kombinaci peníze a alkohol. Používám 30 
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platební samolepky. Jednou za čas se mi stane, že si zahraju. Radši nenosím kartu. Je to takovej 1 

adrenalin, a to bažení a pak mě to táhne.  2 

V: Máte nějaká dlouhodobá přátelství? 3 

D: Mám no. To je kamarád od první třídy. Já mám nějaký dluhy. Jemu věřím víc než třeba bráchovi. 4 

Mám u něj peníze schovaný. Mám na něj napsanej účet. Ani ho nechci zatěžovat. My se vidíme málo, 5 

ale ta důvěra tam je. On má čtyři děti. Viděl jsem je někdy před měsícem, ale to je pro mě jistota. Ženské 6 

jsou potvory. 7 

V: Tak já vám děkuju za rozhovor. 8 

D: Tak já vám taky.   9 
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PŘÍLOHA V. –   ROZHOVOR E 

 
Protokol pro přepis rozhovorů  

Tazatel (iniciály): M.K. 

Datum rozhovoru: 12.6.2017 

Stopáž rozhovoru: 13 min 

Místo rozhovoru: Tábor 

Participant: E  

Rozhovor: první setkání  

 

Pomocné značky: (…) – krátká pauza; krátké zamyšlení - (krátké zamyšlení); smích – (smích); dlouhá 

pauza - (dlouhá pauza); zvýraznění slabik a slov podtržením – radost. 

 

V: výzkumník, E: participant  

 

V: Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohl vyprávět svůj životní příběh, pokud možno od 1 
narození do dnešního dne, chronologicky. A nemusíte pospíchat, jsou pro mě zajímavé i 2 
podrobnosti. Pokud něčemu nebudu rozumět, tak se s dovolením budu doptávat.  3 

E: Jako malí jsme trávili hodně času se sestrou, s rodinou. Jako malí jsme… nebo naši příbuzný si různě 4 
jako připravovali nějaký poutě. Když někde byla, tak jsme se jako všichni úplně sešli. My jsme dělali 5 
různý výlety. Nejspíš jsme toho zažili se sestrou strašně moc. Bylo mezi námi velký pouto i jako 6 
s mámou, ale s mámou je větší než teď se sestrou. Postupem času, když jsem…, sestra ta byla starší, tak 7 
ta se mi taky hodně věnovala, díky ní jsem taky poznal plno přátel. A jsou to přátelé dodneška. Jako 8 
malí jsme hráli různě hry, a tak což dneska už ne. Postupem času do tý dospělosti to takhle bylo, a 9 
v dospělosti jsme se každej jako rozešli. Sestra jev Praze, pracuje v Praze, má tam byt, přítele, čeká 10 
rodinu. Já tady byl delší dobu v X., než jsem nastoupil do Škodovky. Hlídal jsem u sekurity. Měl jsem 11 
i hodně možností někam to jako dotáhnout, ale většinou jsem se k tomu stavěl jako že né, že zájem 12 
nemám. Spíš tedy. Radši pracuju, než se učím. Trávím čas s mamkou. Rád chodím na pěší poutě. K tomu 13 
mě dostal páter M.D. Mě k tomu přesvědčil tedy ve V. n. D. a různě. Teďka ke stáří jsem v tý Škodovce. 14 
Doufám, že tam dlouho budu a že poznám něco úplně jinýho a že poznám to svoje Já a budu mít to svoje 15 
Já. A že za mnou nikdo stát nebude. Maminka nebo někdo. Prostě se snažím na vlastní nohy fungovat. 16 
A to je všechno. 17 

V: A sestra je starší?      18 

E: Sestře je třicet let. 19 

V: A vám je? 20 

E: Dvacet čtyři. 21 

V: A maminka žije? 22 

E: Ta žije se mnou. Chlapa vůbec jako nechtěla.  23 

V: A jak jste se dostal k víře? 24 

E: Od malička mě ta mamka vodila do kostela. Pak jsem začal ministrovat s J.K. Začal se nám víc 25 
věnovat, těm mladším. Začali jsem různě jezdit na výlety. A J. mě dostal do kněžskýho semináře na 26 
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obnovy a tak. A já jsem si potom udělal animátorskej kurz. Měl R.D. a V.T. a T. K. A takhle já už si 1 
jezdím sám.  2 

V: Pamatujete si na tátu? Vyprávěla vám o něm máma? 3 

E: Táta, akorát vím, že byl strašně hodnej chlap a (krátké zamyšlení), a víc nevím.  4 

V: A jak zemřel? 5 

E: Umřel tady v nemocnici. V t. nemocnici. 6 

V: Jakou měl chorobu? 7 

E: Nó, ten měl… Nějak se mu netvořili červený krvinky. Asi rakovinu měl. Ale to taky nějak mohli 8 
doktoři podchytit, víc. A víc fungovat, ale prej že…, hmm. 9 

V: A vyprávěli vám o něm?  10 

E: Nó, trošku. Já vím akorát, že byl hodnej a víc jsem se ani já neptal.  11 

V: A co dělal? 12 

E: Ten dělal na K. (pozn: v továrně na obrábění kovů). 13 

V: A máte fofografii? 14 

E: Ta tu asi někde bude (přináší fotoalbum a ukazuje fotku otce). Tady je se se sestrou. Ta si ho pamatuje 15 
víc. 16 

V: To je někde v Tatrách? 17 

E: Ani nevím. 18 

V: S mámou máte jaký vztah?  19 

E: S mámou máme dobrej vztah. Rozumíme si. Sestra se mi hodně věnovala, a dneska žije svůj život. 20 
Čeká kloučka. Tak se taky těším, že až budu strejda, že budu rozmazlovat. 21 

V: Jsou ve vašem životě nějaký muži, kterých si vážíte? 22 

E: Hodně třeba P.D. On tu měl dřív fotostudio. Tak P. hodně. Pak hodně kněží  jako. Hodně třeba J.K. 23 
a R.D. 24 

 V: A co vás na nich zaujalo? 25 

E: Na R. třeba ta jeho akčnost. Že měl hodně ve věcech pořádek a to mě jako naučilo hodně. To jsem se 26 
někam posunul. A u D. jsou taky zajímavý věci. Furt je se co učit. Hodně chodím do kostela. Spíš 27 
v týdnu. V neděli to nezvládám. To D. točí. Já mám práci hodně na směny, tak to nedávám. Já jsem teď 28 
hodně lepil. Teď dělám elektriku, a ty hadičky tam tahám.   29 

V: A vyučil jste se? 30 

E: Nevyučil. Šel jsem rovnou pracovat. Tady jsou ty platový podmínky strašný. Tady člověk dělá otroka 31 
a nic víc. Ani si to neužije. Každej druhej naštvanej.  V tý B. je to o hodně lepší. To se nedá srovnat. 32 
Tady jsem dělal v sekurity, festivaly, různě. 33 

V: A co byste chtěl dělat dál? 34 

E: Asi zatím zůstat v tý Škodovce. Do vztahů se moc neženu. Teďka nějak ne. Asi bych byl za to rád, 35 
ale byly by zase nějaký starosti navíc. To je asi všechno.  36 
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V: Dobře. Děkuju Vám. 1 
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Tazatel (iniciály): M.K. 

Datum rozhovoru: 9.7.2017 

Stopáž rozhovoru: 10 min 

Místo rozhovoru: Tábor 

Participant: E  

Rozhovor: druhé setkání  

 

V: výzkumník, E: participant  

 

V: Mohl byste charakterizovat vztah vašich rodičů? 1 

E: Ty mezi sebou měli hodně hezkej vztah. Byla tam taková ta láska. Úctu mezi sebou měli velkou. 2 

Jeden pro druhýho, všichni jako pro rodinu, takže (dlouhá pauza). 3 

V: Jak smrt táty prožívala vaše maminka? 4 

E: Hrozně. Psychicky hrozně, psychicky hrozně. Vlastně i fyzicky hrozně. To tady byla babička z L. 5 

se o nás starala, když máma byla v práci. Dva roky se z toho dostávala. Páter Č. s Choustníka jí 6 

pomáhal.  7 

V: Vzpomínáte na tátu? 8 

E: Chodíme na hrob. A o Vánocích na něj vzpomínáme. 9 

V: Myslíte někdy na tátu? 10 

E: Třeba jo…taky. Že to mohlo bej všechno úplně jinak.  11 

V: Přemýšlíte, co smrt táty vnesla do vašeho života? 12 

E: Tak třeba jiná výchova. Byli bysme třeba akčnější. Dokázal bych třeba opravit víc věcí než teď. 13 

V: Máte hodně přátel mezi vrstevníky.  14 

E: Docela jo. Hodně se bavím s těma staršíma. H. B. tu mám rád nebo B.K. 15 

V: Jaké přátelské vztahy vás v životě provázejí. 16 

E: Hlavně se S. B. to hodně.  17 

V: Jaký máte vztah k autoritě? 18 

E: Záleží, jestli je tam ego. Když tam je ego tak nemám úctu. Pak je to obyčejnej člověk. Když se 19 

chová slušně, tak jo, ale jinak ne. Když je tam ego, tak ne.   20 

V: Jaké máte životní hodnoty? 21 

E: Život tady s mamkou, se ségrou, přátelé a víra. 22 

V: Co vám přináší víra?  23 

E: Vztah s Bohem mi to přináší. 24 

V: Co pro vás znamená smrt? 25 

E: Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Nevím. 26 

V: Jakou máte o otci představu? 27 
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E: Nevím. Moc si to nepamatuj. Někdy se za něj modlím třeba při mši. 1 

V: Vyprávěli vám o tátovi? 2 

E: Taky trošku. Moc si to nepamatuju. 3 

V: Děkuju vám mockrát za rozhovor. 4 

E: Jo. Taky.  5 
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PŘÍLOHA VI. - INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 
 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA VÝZKUMU 
 
 

Název a popis výzkumu: Životní příběhy mužů, kterým v dětství zemřel otec – podklad 

pro bakalářskou práci 

 

 

Jméno participanta:  

 

 

Datum narození: 

 

 

Odpovědný výzkumník: Valerie Procházková 

 

 

Já, níže podepsaný(á) stvrzují svým podpisem, že: 

 

a) dobrovolně souhlasím se svou účastí ve výzkumu a potvrzuji, že je mi více než 18 let, 

b) byl jsem podrobně informován o cílech výzkumu, o postupech, a o tom, co se ode mě 

očekává, 

c) byl jsem poučen o možnosti odmítnout odpovídat na položené otázky a o možnosti kdykoliv 

přerušit svoji účast ve výzkumu nebo ji plně odmítnout, 

d) souhlasím, že při realizaci výzkumu, jeho následném zpracování pro účel popsaný v tomto 

informovaném souhlasu, pro jinou výzkumnou činnost nebo pro jiné vědecké účely budou 

moje osobní údaje uchovány dle platných zákonů ČR, 

e) souhlasím se zařazením mého rozhovoru do případných dalších výzkumů a teoretických 

prací s podmínkou, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty jinému než výše uvedenému 

subjektu pouze v anonymizované formě, tj. bez sdělení mých osobních údajů, 

f) má účast ve výzkumu je bezúplatná, a to i při jeho dalším využití, 

g) jsem převzal podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu. 

 

 

Datum:        Datum: 

 

 

 

Podpis participanta:      Podpis výzkumníka: 
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