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ANOTACE

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou aspekty smysluplnosti života
dlouhodobých uživatelů marihuany, kteří se nacházejí v období vynořující se dospělosti.
Druhým cílem bylo zjistit, jaký význam má marihuana pro účastníky výzkumu. Studie
byla zhotovena s 6 respondenty pomocí polostrukturovaného rozhovoru a data
analyzována tematickou analýzou. Z výsledků analýzy je zřejmé, že smyslem života pro
respondenty je rodina a domov, práce, finanční jistoty, neustálé sebe-zdokonalování se a
zanechání odkazu po sobě. Respondenti shledávali v marihuaně zdroj zábavy a formu
odpočinku.

Klíčová slova:
smysl

života,

životní

smysluplnost,

marihuana,

vynořující

se

dospělost

ABSTRACT

The aim of this bachelor thesis is to find out what are the aspect of the meaning of life
for long-term marijuana users, who are in the emerging-adulthood life stage. The second
aim is to find out how important marijuana is for the participants of this research. The
semi-structure interview is conducted with six participant, and examined by thematic
analysis. The results show that the participant`s meanings of life are: family, home, job,
financial security, constant desire for self-improvement, and to leave a legacy behind.
Participants partake in the use of marijuana sources for entertainment and a form of
relaxation.
Key words: meaning of life, meaningfulness, marijuana, emerging adulthood
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ÚVOD
V Evropské unii je nejčastěji užívanou nelegální drogou konopí. Dle
statistického šetření 17,5 milionů lidí ve věku 15–34 let užilo v posledním roce
marihuanu. V České republice ji užilo více než 15 % mladých lidí (15–34 let)
(EMCDDA, 2019).
Téma této bakalářské práce jsem si vybrala ze dvou důvodů. Za prvé, já sama se
nacházím v období vynořující se dospělosti a často se zabývám otázkou smyslu života.
Zajímalo mě, zda dlouhodobí uživatele marihuany, kteří jsou ve stejném věkovém
období, se také zabývají smyslem života. Dále jsem považovala za důležité zjistit, jaké
aspekty života pokládají uživatelé marihuany za smysluplné. Druhým důvodem
zhotovení této práce bylo, že dosud nebyla publikována žádná studie, která by zkoumala
smysl života u dlouhodobých uživatelů marihuany v období vynořující se dospělosti.
Teoretická část je rozdělena do 3 hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji
smyslu života dle Viktora Emanuela Frankla, jelikož smysl života a životní
smysluplnost jsou ústředním tématem této bakalářské práce. Ve druhé kapitole se
zaměřuji na marihuanu, její účinky a rizika. Poslední kapitola je zaměřena na vývojové
období vynořující se dospělost.
V praktické části se nachází samotný kvalitativní výzkum, který byl zhotoven
pomocí tematické analýzy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou aspekty smysluplného
života dlouhodobých uživatelů marihuany v období vynořující se dospělosti a jaký
význam má pro ně marihuana. Výzkumu se zúčastnilo 6 mužů ve věku 20–25 l
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1 Smysluplnost života
Úvahy nad lidskou existencí je možné nalézt téměř u každého člověka. Tyto úvahy
mohou mít řadu podob. Jak uvádí Yalom (1980/2006) ve své knize Existenciální
psychoterapie, otázka smyslu života může být vykládána různě. Jaký smysl má mé bytí
na tomto světě? Jak máme žít? Jaký je smysl života? Jaký je smysl mého života?
Podle Frankla (1946/2005) je tázání po smyslu života ryze lidské. Ostatní živé
organismy jsou tohoto nekonečného tázání ušetřeny. „Výhradně člověku jako takovému
je

vyhrazeno

prožívat

svou

existenci

jako

problematickou,

zakusit

celou

problematičnost svého bytí“ (Frankl, 1946/2005, s. 43).
Zdá se, že člověk potřebuje mít smysl ve svém životě. Otázkou však zůstává, co je
smyslem života? Tím se zabývalo mnoho filozofů i psychologů. Pro svou bakalářskou
práci jsem si vybrala výklad Viktora Emanuela Frankla, neboť je považován za
hlavního průkopníka tématu smyslu života v psychologii. Dále založil nový
psychoterapeutický směr –logoterapii, která se především zabývá vůlí ke smyslu. V
další kapitole zmíním pojetí smyslu života několika jiných autorů pro širší vhled do
tohoto tématu. Následně se zaměřím na výklad smyslu života dle Frankla.

1.1 Vymezení pojmu smysl života a životní smysluplnost

Jak bylo zmíněno výše, mnoho myslitelů se snažilo definovat pojem smysl života.
Dnes je známo více jak 170 definic (Tavel, 2007). Viktor Emanuel Frankl ale
nezformuloval žádnou obecnou definici. Dle jeho názoru bychom se neměli pokoušet
nalézt abstraktní smysl života, neboť: „smysl existence se mění od člověka k člověku,
okamžik od okamžiku. Nikdy tedy nelze udat smysl lidského života všeobecně, nikdy se
nedá otázka po smyslu života všeobecně zodpovědět“ (Frankl, 1986/2016, s. 97). Hlubší
vhled do Franklovy teorie smyslu života je nastíněn v další kapitole.
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Tavel rozděluje smysl života na ontologický a osobní.
Osobní smysl života je souhrnem běžných denních aktuálních cílů, činností a
hodnot, které člověk naplní a krátkodobě nebo dlouhodobě realizuje. Ontologický smysl
života je hodnota, životní rámec nebo systém, který se vztahuje k životu jako celku a
jeho úlohou je interpretovat zásadní a konečné otázky lidské existence (Tavel, 2007, s.
55).
Yalom rozčlenil smysl života obdobně na Kosmický a Pozemský smysl.
„Kosmický smysl implikuje nějaký plán, jenž existuje mimo a nad člověkem a nutně
poukazuje na nějaké tajemné nebo duchovní uspořádání vesmíru“ (Yalom, 1980/2006,
s. 428). Pozemský smysl oproti tomu spočívá v naplnění cílů jedince či bytí v souladu s
kosmickým smyslem (Yalom, 1980/2006).
Žák Viktora Emanuela Frankla, Alfried Längle pojednává o smyslu života jako o
„utváření situace“ (Längle, 2000/2002, s. 7). Dle Längleho člověk žije smysluplně
tehdy, kdy se „se svými vlohami a schopnostmi, se svým cítěním a chtěním věnuje
tomu, co mu právě přítomná chvíle nabízí“ (Längle, 2000/2002, s. 7).
Z těchto definic lze usuzovat, že člověk může žít smysluplně v momentě, kdy
naplňuje své osobní hodnoty či cíle. Křivohlavý definuje smysluplnost následovně:
„Tam, kde je lidské vědomé jednání a rozhodování o něm zaměřeno k určitému, pro
daného člověka hodnotnému cíli, tj. tam, kde je toto jednání z úmyslu a vůle daného
člověka cílevědomé, tam je možné hovořit o účelné a smysluplné činnosti“ (Křivohlavý,
2006, s. 51).

1.2 Smysl života v pojetí Viktora Emanuela Frankla

Frankl je toho názoru, že člověk by se neměl tázat, jaký je smysl jeho života, neboť
je to život, kdo se nás ptá. Život nám neustále klade výzvy a otázky, na které musíme
odpovídat činy, nikoliv hloubáním. Jedná se o takzvaný Koperníkův obrat. „Nezáleží na
tom, co očekáváme od života my, nýbrž co očekává život od nás“ (Frankl, 1964/2005, s.
53) (Frankl, 1949/1994).
Podstatu lidské existence vidí Frankl v odpovědnosti za vlastní život. Být každý den,
v každé situaci zodpovědný za svůj život, za své činy. (Frankl, 1949/1994) Na těchto
myšlenkách je postaven psychoterapeutický směr logoterapie.
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Logoterapie je považována za třetí vídeňskou školu psychoterapie. První vídeňskou
školou je psychoanalýza Sigmunda Freuda, která vychází ze stanoviska, že lidské
jednání je poháněno „vůlí ke slasti“. Individuální psychologie Alfreda Adlera, která je
považována za druhou vídeňskou školu, tvrdí, že motorem lidského jednání je „vůle k
moci“ (Balcar, 1995). Frankl však tvrdí, že největší úsilí člověk vydává k naplnění
smyslu své existence. Toto úsilí nazývá „vůle ke smyslu“ (Frankl, 1977/2016). Pojmem
vůle ke smyslu se budu zabývat v další kapitole.
Logoterapie, jak už bylo zmíněno, klade důraz na odpovědnost pacienta za svůj
život. Dle Frankla dojde pacient k plné odpovědnosti tím, že nejprve pochopí, čemu
nebo komu je odpovědný. Úkolem logoterapeuta je pomoci pacientovi nalézt ve svém
životě smysl. Nesmí však hodnotit, neboť hodnocením by pacient přenesl odpovědnost
na lékaře (Frankl, 1949/1994). Frankl přirovnává práci logoterapeuta k očnímu lékaři:
Oční lékař se pokouší učinit nás schopný vidět svět, jaký skutečně je. Úkolem
logoterapeuta je rozšířit zorné pole pacienta, aby se mu stalo viditelným a
vstoupilo do jeho vědomí celé spektrum významů a hodnot. Logoterapie nemusí
pacientovi vnucovat jakékoli soudy, neboť pravda se ve skutečnosti prosazuje
sama a nepotřebuje intervenci (Frankl, 1949/1994, s. 72).
Další metody a techniky logoterapie nejsou pro tuto bakalářskou práci potřebné, proto je
nebudu rozvádět.

1.2.1 Trojí dimenze člověka
Dle Frankla je člověk tvořen třemi vrstvami: tělesnou, duševní a duchovní. Frankl
však apeluje, aby člověk nebyl rozdělován na jednotlivé vrstvy, neboť člověk je
především jednotou, kde se kříží právě tyto tři vrstvy. (Frankl, 1946/2005).
Problém je však v redukcionistickém rozdělování člověka do dvojí roviny. Biologie
a lékařství se zabývají převážně fyzičnem člověka. Psychologie i psychoterapie
zkoumají převážně psychiku člověka (Frankl, 1946/2005). „Člověk je zobrazován v
biologické rovině jako uzavřený systém fyziologických reflexů a v psychologické
rovině jako uzavřený systém psychologických reakcí“ (Frankl, 1946/2005, s. 37).
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Frankl je toho názoru, že při zobrazování člověka ve dvou rovinách musí dojít k
rozporu, neboť člověk není uzavřený systém, ale především otevřený systém díky své
duchovní rovině, která přesahuje jedince (Frankl, 1982/2005). „Ex-sistovat znamená
vystupovat ze sebe sama a proti sobě samému, a proti sobě samému vystupuje člověk
potud, pokud vystupuje qua duchovní osoba proti sobě samému qua psychofyzickému
organismu“ (Frankl, 1982/1997, s. 81-82).
V souvislosti s duchovní stránkou člověka je nutno zmínit „noetický rozměr
osobnosti“. Díky tomuto rozměru má člověk, na rozdíl od zvířat, svobodu a
zodpovědnost za svůj život, je schopen sebe-transcendence a akceptovat vlastní
smrtelnost (Tavel, 2007).

1.2.2 Vůle ke smyslu
Jak už bylo zmíněno výše, Frankl a jeho logoterapie vidí člověka jako smyslově
orientovaného, který je poháněn vůlí ke smyslu (Frankl 1982/1997). Vůlí ke smyslu
Frankl míní vlastnost jedince usilovat vždy o nalezení a naplnění smyslu. Tuto vlastnost
nenazval „vůlí“ bezdůvodně. Kdyby jej nazval Frankl pudem, znamenalo by to, že
člověk naplňuje svůj smysl z nutnosti, z potřeby zbavit se vnitřního napětí, avšak člověk
nenaplňuje smysl života z nutnosti, nýbrž kvůli smyslu samotnému (Tavel, 2007).
V knize Utrpení z nesmyslnosti života Frankl polemizuje nad otázkou, zda člověk
neusiluje jen o to, aby byl šťastný (Frankl, 1977/2016). V dnešní době je možné stále
častěji narazit na jedince, kteří usilují především o to, aby byli v životě šťastní a
spokojení. Je možné usuzovat, že lidé v dnešní době vidí například peníze jako
prostředek k získání štěstí.
Frankl je však toho názoru, že člověk touží spíše než po stavu štěstí po důvodu ke
štěstí. „Jakmile je totiž přítomen důvod ke štěstí, pak se štěstí a slast dostavují samy od
sebe“ (Frankl, 1977/2016, s.62). Dále Frankl uvádí příklady, jak jedinci, kteří jsou
zaměřeni pouze na to být šťasten a ne na „důvod ke štěstí“, touženého stavu nikdy
nedosáhnou. Jak to je možné? Díky přirozené vůli ke smyslu člověk spěje k nalezení
svého smyslu, ale nejen to. Jelikož člověk je i přirozeně otevřený světu, spěje i k
setkávání se s lidmi a k lásce k druhým, což může člověka naplňovat štěstím (Frankl,
1977/2016). Na závěr této kapitoly je vhodné zmínit, že smysl může člověka udržet při
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životě i v těch nejhorších situacích. Sám Frankl je toho důkazem. Přežil tři koncentrační
tábory, protože měl pro co žít. Kromě toho, že chtěl obnovit svůj rukopis s
logoterapeutickými myšlenkami, cítil se zavázán přežít kvůli své rodině. „Pokud jde o
mě, byl jsem zavázán své matce zůstat naživu“ (Frankl, 1946/2005, s.127).
V následující kapitole se budu věnovat hodnotám, které jsou dle Frankla zdrojem
smysluplného života (Frankl, 1982/1997). I přesto, že kategorie hodnot jsou
Franklovým učením, vyjadřují se k němu i další autoři jako například Franklův žák
Alfried Längle, ze kterého jsem čerpala též. Proto kategoriím hodnot věnuji samotnou
kapitolu.

1.3 Tři kategorie hodnot

Jak již bylo zmíněno, člověk je tvor přirozeně hledající smysl. Stále však nebylo
řečeno, jak může člověk smysl naplnit. Podle Frankla (1982/1997) mohou být zdrojem
smyslu hodnoty. Smysl lze najít trojí cestou. Za prvé lze smysl vidět v nějaké činnost.
Za druhé smysl lze vidět v prožitku. Za třetí je možné jej nalézt i v utrpení, pokud
člověk zaujme k situaci postoj. Podle Frankla je pouze člověk schopen proměnit utrpení
ve výkon (Frankl, 1982/1997).

1.3.1 Tvůrčí hodnoty
Dle Tavela je nejdůležitějším znakem člověka jeho snaha o tvořivou činnost (Tavel,
2007). Podle Längleho tvůrčími hodnotami jedinec obohacuje společnost. K tvůrčím
hodnotám patří vytvoření nějakého díla, například namalování obrazu, složení písně či
sepsání vědecké práce (Längle, 2000/2002).
Frankl v knize Lékařská péče o duši pojednává o smyslu práce. Povolání může být
pro jedince zdrojem smyslu. Frankl tvrdí, že neexistuje určité povolání, které by
člověku automaticky přinášelo naplnění. „Nezáleží na konkrétním povolání jako
takovém, nýbrž vždy na nás, zda se to osobní a specifické, co tvoří jedinečnost naší
existence, v práci uplatní a udělá život smysluplným, nebo ne“ (Frankl, 1946/2005, s.
114).
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Z toho lze usuzovat, že nezáleží na tom, zda jsme lékařem či zedníkem. Záleží na
tom, co do dané činnosti přineseme v nás samých. Teprve v situacích, kdy neděláme jen
to, co nám naše povolání nařizuje, ale děláme to, co je nám osobní a pro nás jedinečné,
teprve v tom momentě je práce naplňující. Ošetřovatelé pomáhají druhým lidem, což
může být považováno za smysluplné. Avšak kromě toho musí ošetřovatel vynášet
nočníky či stlát postele, což je bezesporu užitečná práce, nikoliv však nám naplňující. V
momentě, kdy ošetřovatel vykoná něco nad rámec svých povinností, jako například
chycení umírajícího za ruku, tam je možné dát práci smysl (Frankl, 1946/2005).

1.3.2 Zážitkové hodnoty
Frankl tvrdí, že smysluplnost lze vnímat i při jakémkoliv zážitku, který je pro
jedince obohacující. Zážitkové hodnoty mohou být realizovány například tak, že se
ponoříme do krásy přírody či kulturního zážitku (Frankl, 1946/2005). Lze tedy říci, že
hodnotný může být pohled na zapadající slunce nad krajinou či zhlédnutí divadelní hry.
Pro někoho, kdo zrovna vyšel na vrchol alpské hory a dívá se na krajinu zalitou sluncem
a je tím pohledem zcela unesen, může být v ten moment jeho život zcela naplněn
smyslem (Frankl, 1946/2005).
Podle Frankla (1946/2005) patří láska k nejhodnotnějším zážitkům. Lásku Frankl
popisuje jako „prožívání druhého člověka v celé jeho jedinečnosti“ (Frankl, 1946/2005,
s. 122). Lásku lze prožívat s partnerem, s blízkými přáteli či s milujícími rodiči (Tavel,
2007).

1.3.3 Postojové hodnoty
Jak bylo uvedeno, člověk může svůj život naplnit tvořivou činností. Dále může
člověk zakusit smysl v okamžiku prožívání dechberoucího zážitku. (Tavel, 2007)
Je tu ale i třetí možnost, jak život naplnit smyslem. V momentě, kdy život není bohatý
na zážitky či nejsme tvořiví, existuje ještě jedna kategorie hodnot, který se nazývá
postojová (Frankl, 1946/2005).
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Podle Frankla nejvíce záleží na tom, jaký postoj zaujmeme k nezměnitelnému
osudu. Například je nám diagnostikovaná nevyléčitelná choroba. Můžeme propadnout
panice a zoufalství nebo můžeme najít smysl i v utrpení a uskutečnit nejvyšší hodnotu,
postojovou (Frankl, 1949/1994).
Frankl často demonstruje svoji teorii na reálných příkladech. V knize Lékařská péče
o duši uvádí případ, kdy mladý muž v důsledku tumoru míchy zcela ochrnul. Nemohl
svůj život naplňovat tvůrčími hodnotami, neboť nemohl vykonávat své povolání. Svůj
život tedy naplňoval hodnotami zážitkovými. Poslouchal hudbu, četl knihy a vedl
duchaplné konverzace s jinými pacienty. Po čase se však jeho ochrnutí zhoršilo a
mladík již nebyl schopen udržet knihu či sluchátka. Musel se obrátit k hodnotám
postojovým. Začal být oporou a rádcem ostatním pacientům. Svou odvahou a
statečností dodával sílu ostatním. Den před svou smrtí požádal zdravotníka, aby mu
nachystal morfium dříve, neboť nechtěl, aby zdravotník kvůli němu musel v noci
vstával (Frankl, 1946/2005).
Je vhodné zmínit, že Frankl byl odpůrcem eutanázie, neboť podle něj lidský život
nemůže být nikdy bezcenný a bezesmyslný. „Život člověka má svůj smysl až do in
ultimus-tedy dokud dýchá, dokud je při vědomí, nese odpovědnost vůči hodnotám, i
kdyby to byly pouze hodnoty postoje“ (Frankl, 1946/2005, s. 62).

1.4 Existenciální frustrace, existenciální vakuum a psychoaktivní
látky

Jak již bylo zmíněno, člověk je bytostí přirozeně hledající smysl. Na rozdíl od
Freuda je Frankl toho názoru, že pokud se člověk ptá po smyslu, neznamená to, že je
nemocný, ba naopak duševně vyzrálý (Frankl, 1982/1997).
Už v 80. letech 20. století tvrdil Frankl, že žijeme v blahobytu. Je možné usuzovat,
že většina států Evropy je schopna uspokojit potřeby většiny obyvatel. Většina lidí
netrpí hlady a většině lidem je zajištěna základní zdravotní pomoc. Co však dnešní
člověk postrádá je naplnění potřeby smyslu. V knize Vůle ke smyslu Frankl uvádí studii
z Kalifornie, kde zjistili, že příčinou sebevražd a závislosti na drogách je pocit
bezesmyslnosti (Frankl, 1982/1997).
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Pocit bezesmyslnosti a prázdnoty nazývá Frankl existenciálním vakuem. Pokud
tento pocit není jen přechodný, ale přetrvává delší dobu, dá se pak hovořit o takzvané
existenciální frustraci. (Frankl, 1977/2016).
Projevem existenciálního vakua je nuda. Už Frankl usuzoval, že daleko větším
problémem dnešní doby je pocit nudy než pocit zoufalství. Vzhledem k většímu
nahrazování lidské pracovní síly stroji je možné očekávat, že lidé budou mít stále více
volného času, se kterým nebudou umět naložit a budou zažívat pocity nudy (Frankl
1949/1994). Frankl poukazuje na to, že existenciální prázdnota může být příčinou
alkoholismu či užívání jiných psychoaktivních látek (Frankl, 1977/2016).
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je psychoaktivní látka substancí,
která ovlivňují mentální procesy, například kognitivní. Tento termín a jeho ekvivalent
psychoaktivní droga je nejvíce popisným názvem pro celou řadu legálních i nelegálních
látek, které jsou předmětem zájmu protidrogové politiky (World Health Organization,
n.d.).
Psychoaktivní látky mohou být volně prodejné (na příklad alkohol, kofein a léčiva)
i ilegální. Tyto látky jsou rozděleny do čtyř skupin: stimulanty (amfetaminy, kofein,
kokain, nikotin, atd.), sedativa (alkohol, benzodiazepiny, heroin, atd.) a halucinogeny
(LSD, hašiš, psilocybin, marihuana a další) (Adf.org.au, 2019).
Mladí lidé, kterým se život zdá bezesmyslný, někdy hledají útěchu prostřednictvím
drog. Frankl poukazuje na takovýto případ v souvislosti s užíváním LSD. Po jeho užití
se těmto mladým lidem naplní život smyslem. Ale dle slov Frankla „to není žádný
smysl, nýbrž pocit smyslu“ (Frankl, 1982/1997, s. 17).
Pokud je Franklův výrok pravdivý a lidé svou existenciální prázdnotu zahánějí
drogami, je možné usuzovat, že si mohou vytvořit závislost. Byla zhotovena řada studií,
která zkoumala vztah mezi smyslem života a užíváním alkoholu.
Kupříkladu Anthony Nkyi zkoumal vztah mezi užíváním alkoholu a vnímáním
individuálních životních cílů u adolescentů v Ghaně. Vzorek tvořil 244 studentů, kterým
bylo v průměru 18 let. Při vyšetření použil dotazník (AADIS) od Moberga (2005) k
zjištění míry užívání alkoholu. K prozkoumání životních cílů adolescentů použil test
životních cílů (PIL) od Crumbaugha a Maholicka (1964). Výsledky ukázaly, že vysoká
míra užívání alkoholu korelovala s nižším skóre v testu životních cílů. Čím více studenti
užívali alkohol, tím měli negativnější postoj k životu a jeho smysluplnosti (Nkyi, 2015).
V České republice zkoumal souvislost míry konzumace alkoholu a vnímání smyslu
života Martin Slabý. Slabý (2013) zhotovil rozhovory s 6 vybranými psychiatrickými
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pacienty, kteří se léčili se závislostí na alkoholu. Z analýzy rozhovorů zjistil, že všichni
respondenti mají mnoho životních hodnot a svůj život vnímají jako smysluplný.
Nicméně respondenti popisovali pocity vnitřní prázdnoty v důsledku časté konzumace
alkoholu. 2 respondenti uvedli, že alkohol jim dával pocit smysluplnosti (Slabý, 2013).
V Turecku srovnávali životní cíle a vnímání smyslu života u mladých mužů, kteří
užívají návykové látky (56 respondentů) a kteří neužívají žádné drogy (52 respondentů).
Studie zhotovila kvantitativní i kvalitativní analýzu. Bylo zjištěno, že 26 mladíků, kteří
užívají návykové látky neví, co je to smysl života a neuvažují o něm. 4 uživatelé
návykových látek uvedli, že smyslem života je dle nich potýkání se s těžkostmi a užívat
si. Dále někteří uvedli, že nejsou schopni nad smyslem života uvažovat v důsledku
užívání omamných látek. Mladí muži, kteří žádné omamné látky neužívali, přisuzovali
smysl v jejich životě dobrým vztahům, potěšení ze života, péči a duchovnímu růstu a
zapojení se do pracovního života (Eryilmaz, 2014).
Studii, která by se zabývala smyslem života u dlouhodobých uživatelů marihuany,
jsem nalezla pouze jednu a to ze 70. let minulého století, kdy Gleen a jeho kolegové
zkoumali následky pravidelného užívání marihuany. 27 studentům, kteří užívali
minimálně jednou týdně marihuanu po dobu 6 měsíců dali vyplnit test životních cílů
(PIL). Pro porovnání stejný dotazník dali i 28 studentům, kteří žádné omamné látky
neužívali. Výsledky ukázaly, že uživatelé marihuany měli významně nižší skóre v PIL
testu než studenti, kteří marihuanu neužívali (Gleen & Fechtmann, 1971).
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2 Marihuana a její účinky
Je možné usuzovat, že marihuana je oblíbená u mladých lidí především kvůli svým
povzbuzujícím účinkům a stavům euforie. Látky obsažené v marihuaně mají i léčebný
efekt. Avšak při dlouhodobém užívání může vzniknout psychická závislost či
amotivační syndrom. V této kapitole popíšu, co jsou to konopné drogy, jaké jsou
pozitivní i negativní účinky marihuany a na závěr kapitoly se budu věnovat
amotivačnímu syndromu.

2.1 Konopné drogy se zaměřením na marihuanu

Konopí je široce distribuovaná rostlina z čeledi konopovité. Patří mezi nejstarší
rostliny a je využívaná jako zdroj potravy, textilie nebo pro své zdravotní účinky
(Merlin, 2003). Hlavní důvod kultivace samičí rostliny konopí je však pro své
psychoaktivní účinky (Miovský, 2003).
Dnes jsou známy tři druhy konopí: konopí seté (cannabis sativa), konopí indické
(cannabis indica) a konopí rumištní (cannabis ruderalis) (Miovský & kolektiv, 2008).
Psychoaktivní látky vyskytující se v konopí se nazývají cannabinoidy. Nejznámější
psychoaktivní látkou je delta-9-trans-tetrahydrocannabinol, která je dnes známá pod
zkratkou THC. Tato látka působí na endokanabionoidní systém v těle. Za normálních
okolností se endogenní látky zvané anandamidy vážou na kanabinoidní receptory a
způsobují tak pocity euforie a uvolnění. Při použití marihuany či jiné konopné drogy se
THC uvolní a naváže se místo anandamidů a způsobí tak stejné prožitky. (Miovský,
2003)
Z konopí se vyrábí různé formy drog. Nejčastěji marihuana, hašiš a konopný olej.
Méně časté formy drogy jsou: konopné mléko, himka, tzv. shit a synteticky zpracované
konopí pro zdravotní účely (Miovský & kolektiv, 2008). Marihuana je označení pro
„květy s okvětními lístky usušené samičí rostliny konopí, které jsou popřípadě smíchány
s většími lístky“ (Miovský & kolektiv, 2008). Usušená marihuana je zpravidla zbarvená
do tmavě zelené barvy. Marihuana prodávaná v evropských zemích obsahuje v průměru
2–8 % THC. Jaké množství THC bude marihuana obsahovat, závisí na způsobu
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pěstování. Samičí rostlinu lze pěstovat pod přírodním světlem (tzv. outdoor), která má
ve finále většinou nižší obsah THC. Pokud je rostlina pěstována pod umělým
osvětlením (tzv. indoor) a je správně hnojena, v takovém případě může výsledná
marihuana obsahovat až 20 % THC (Miovský, 2003).
Uživatelé marihuanu nazývají například jako „tráva, gandža, hulení, skunk či
skaňour“ (Miovský, 2008, s. 126). Nejčastějším způsobem, jak se marihuana užívá je
kouřením tzv. jointů (ubalená cigareta obsahující usušené samičí květy, často smíchané
s cigaretovým tabákem) či vodní dýmkou, tzv. bongem. (Miovský & kolektiv, 2008).).

2.2 Účinky marihuany

Po vykouření či jiném způsobu užití marihuany se jedinec dostává do stavu akutní
intoxikace. Dle MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize) je akutní
intoxikace (F 10.0) stav, při kterém dochází „k poruchám úrovně vědomí, poznávání
vnímání emotivity nebo chování nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí“
(Uzis.cz, n.d.).
Jak bude stav navozený marihuanou probíhat nelze jasně říci, neboť je pro každého
uživatele individuální. Na prožívání intoxikace se podílí řada faktorů. Množství
marihuany a její aplikace, prostředí a psychické rozpoložení jedince (tzv. setting) a pak
únava. Bylo zjištěno, že také očekávání a rituály spojené s kouřením marihuany mají
vliv na prožitek. Miovský ve své knize Konopí a konopné drogy odkazuje na výzkum
provedený Waskowem a jeho kolegy, kteří podali probandistům extrakt obsahující 20
mg THC a kontrolní skupině placebo. Ani jedné skupině neřekli, co pozřeli za látku.
Obě skupiny vyplnily dotazník zjišťující subjektivní prožívání stavu intoxikace. Bylo
zjištěno, že v neutrálních podmínkách dlouhodobí uživatelé nedosáhli stejného „rauše“,
který obvykle zažívají v přirozených podmínkách (Miovský & kolektiv, 2008).
Z toho lze usuzovat, že rituály spojené s kouřením marihuany jako jsou drcení
usušených samičích květů či balení marihuanové cigarety mají vliv na prožívání
intoxikace. Nejsilnější prožitek tzv. rauše je prvních 30–60 minut po požití. Celková
intoxikace při inhalaci trvá zhruba 8 hodin (Miovský & kolektiv, 2008). Typické
projevy intoxikace jsou pocity sucha v ústech, chuť k jídlu, pocity euforie, které jsou
doprovázeny záchvaty smíchu (Miovský, 2003).

20

2.2.1 Negativní účinky marihuany a její vliv na kognitivní funkce
Ne vždy mohou být stavy v důsledku použití konopných drog příjemné. Někteří lidé
mohou zažívat pocity nevolnosti, úzkost a panické stavy (tzv. bad trip). Zdá se, že
ovšem na takovýchto stavech se spíše podílí osobnostní predispozice než dávka drogy.
Užití marihuany a jiných konopných drog způsobuje mírné kognitivní deficity, jako jsou
zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a schopnosti učit se. Řada studií se však shoduje
v tom, že k postižení kognitivních funkcí dochází až při dlouhodobém užívání drogy
(Miovský, 2003). Dále je vedena spekulace o tom, že u dlouhodobých uživatelů
marihuany se objevuje tzv. amotivační syndrom, kterému je věnována příští
podkapitola.
Dlouhá léta odborníci spekulují, zda může na marihuaně a dalších konopných
drogách vzniknout závislost. Většina klinických psychologů, psychiatrů i adiktologů se
shoduje, že je velmi nepravděpodobný vznik somatické závislosti. Ke vzniku psychické
závislosti však dochází u 8–10 % dlouhodobých uživatelů (Miovský, 2003). Psychická
závislost se dle Göhlera projevuje „nepotlačitelnou touhou užívat psychotropní
substanci pro její povzbuzující, euforizující, stimulující nebo také tlumivý a
halucinogenní účinek“ (Göhlert, 2001).
Existuje řada teorií, jak vzniká psychická závislost na konopných drogách. Jednou z
nich je například dopaminová hypotéza, podle které konopné drogy zvyšují výdej
dopaminu. Ten se vyplavuje například, když je daný jedinec v nebezpečí. Jedinec
kupříkladu uteče a díky tzv. systému odměny (reward system) se mu vyplaví dopamin,
který má za následek libé pocity. Jak už bylo řečeno, konopné drogy působí na
dopaminergní systém a dopamin vyplavují, i když jedinec není ve stavu ohrožení
(Miovský & kolektiv, 2008). Pro účely této práce není dál nutné neurobiologické
hypotézy o vzniku závislosti rozebírat.
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2.3 Využití konopných látek k léčbě různých onemocnění

Je známo, že konopné látky, zvláště delta-9-trans-tetrahydrocannabinol, mají léčivé
účinky. Syntetické konopí a marihuana se například využívá při léčbě roztroušené
sklerózy, anorexie, Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci, poruchy spánku a
kožního onemocnění jako například lupénka (Pertwee, 2014). Další látka, která je
obsažena v konopí a je využívaná ve zdravotnictví se nazývá Canabidiol, neboli CBD.
Největší účinnost CBD se prokázala při léčbě těžkých epileptických záchvatů u dětí, při
léčbě úzkostí, nespavosti či u lidí s chronickými bolestmi (Grispoon, 2018).
Co se týče duševních poruch, bylo zkoumáno, že někteří uživatelé si pomocí
marihuany ulevují od psychické nepohody. Bob Green a jeho kolegové zkoumali
důvody užívání marihuany u lidí trpící depresí a jinými duševními poruchami. Zjistili,
že mezi hlavními důvody je navození lepší nálady a touha po relaxaci (Green, 2009).

2.4 Amotivační syndrom

Kognitivně-behaviorální změny v důsledku častého užívání konopných drog nazval
David E. Smith na konci 60. let minulého století jako „amotivační syndrom“. Od té
doby se stal tento jev terčem mnoha výzkumů a debat (Miovský & kolektiv, 2008).
Podle Rollanda A. Wellera se amotivační

syndrom projevuje sníženou

cílevědomostí, poklesem produktivity, vysokou školní absencí, emoční labilitou,
sníženou mentální i fyziologickou reaktivitou, dezorganizací, ztrátou pojmu o čase,
problémy s krátkodobou pamětí a duševní nevyrovnaností až depresí (Weller, 1985,
cituji podle Gabrhelík, R., 2003). Nelze však s jistotou říci, zda je to právě marihuana či
jiná konopná droga, která narušuje motivaci, či zda daní jedinci mají k těmto projevům
osobností predispozice (Miovský, 2003).
V České republice se zabýval amotivačním syndromem Roman Gabrhelík, který
zhotovil rozhovor s 10 respondenty (2 ženy a 8 mužů) a zkoumal, zda uživatelé
konopných drog tímto syndromem trpí. Výsledky analýzy ukázaly, že amotivační
syndrom se pravděpodobně vyskytoval u 2 těžkých uživatelů a ve shodě s Carlinem a
Postem tvrdí, že tito uživatelé měli sklony k nízké motivaci už předtím. Gabrhelík určil
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depresi a prokrastinaci jako dva fenomény, které ovlivňují diagnostikování
amotivačního syndromu (Gabrhelík, 2003).
Další, kdo zkoumali amotivační syndrom, byli David Kupfer, Thomas Detre,
Jacqueline Koral a Peter Fajanas. Porovnávali psychické zdraví, stabilitu osobnosti a
amotivační syndrom u dlouhodobých uživatelů, ale i u občasných kuřáků marihuany.
Dle jejich výsledků se u těžkých uživatelů objevovala větší míra deprese, která může
být příčinou nízké motivace a apatie. Tato zjištění naznačují, že ne vždy je apatie u
dlouhodobých uživatelů zapříčiněna amotivačním syndromem (Kupfer, D., Detre, T.,
Koral, J. & Fajanas, P., 2006).
Poměrně nová studie ukazuje, že užívání marihuany může vést ke snížení důvěry v
sebe sama (self-efficacy), což má za následek snížení motivace a apatii. Jejich zjištění
ukazují výskyt amotivačního syndromu při dlouhodobém užívání marihuany a
zdůrazňují, že užívání marihuany snižuje self-efficacy (Lac, A. & Luk, J., 2018).
Na závěr této kapitoly je vhodné zmínit studii profesora Petra Macka a jeho kolegů,
kteří zkoumali věkové období vynořující se dospělosti v České Republice. Petr Macek,
Josef Bejček a Jitka Vaníčková zhotovili kvantitativní i kvalitativní výzkum se studenty
ve věku od 18-27 let. Nejprve pomocí dotazníku, který byl inspirovaný IDEA
(Inventory of the Dimension of Emerging adulthood) zkoumali, zda respondenti se cítí
být spíše adolescenty, zda dle nich spadají do vynořující se dospělosti, či zda se vnímají
být dospělými. 64 % respondentů uvedlo, že považují za vynořující se dospělé, 30 % se
vnímá spíše jako mladé dospělé a 7 % uvedlo, že se považují za „nevyzrálé“ dospělé.
V závěru studie autoři uvádějí, že subjektivní vnímání sebe sama ovlivňovalo u
respondentů to, že již byli sezdaný (Macek, Bejček & Vaníčková, 2007).
Cílem kvalitativní studie bylo zjistit pocity respondentů, kteří se charakterizovali
jako vynořující se dospělé. Rozhovor zhotovili s 15 respondenty ve věku 18-26 let.
Otázky v rozhovoru byli zaměřené na 4 oblasti: vnímání dospělého života, zkušenosti
v současném životě, vnímání sebe sama jako dospělého a osobní vztahy a pocity
autonomie. Ve výpovědích se respondenti shodovali v 5 modalitách. Vynořující se
dospělost vnímají jako: pozitivní, proměnlivé, ambivalentní, nejisté a nepříjemné
období (Macek, Bejček & Vaníčková, 2007).
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3

Vynořující se dospělost

Období vynořující se dospělosti je poměrně nový termín, který Jeffrey Jenson Arnett
představil okolo roku 2000 (Arnett, 2000). V této kapitole budu však čerpat převážně z
jeho poměrně nové knihy Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens
Through the Twenties, neboť jeho studie před rokem 2015 jsou v ní obsažené. Arnett
studoval především mladé lidi v USA, kteří jsou v období vynořující se dospělosti,
avšak sám apeluje na to, že vynořující se dospělost je mezinárodní fenomén (Arnet,
2015, s. 2) (Arnett, 2015).

3.1 Vynořující se dospělost dle J. J. Arnetta

Od 60. let minulého století se život mladých lidí v industrializovaných zemí
poměrně změnil. V roce 1960 byla dle Arnetta (2015) 21letá žena obvykle matkou či
byla provdaná. Dnes se život dvacetiletých lidí točí okolo studia, práce či hledání sebe
sama (Arnett, 2015). Pro dnešní dvacátníky není cílem stát se rodiči během pár let.
Většina z nich chce převzít roli rodičů až okolo svých třiceti. Neznamená to, že by
nechtěli domov, děti a rodinu. „Yes, but not yet,“ říká Arnett ve své knize (Arnett, 2015,
s. 7).
Dnešní dvacátníci objevují svět, testují své možnosti, hledají práci, která by je
naplňovala a experimentují. Je to období svobodných možností, ale také období úzkostí
a nejistot (Arnett, 2015). Arnett tvrdí, že toto období nelze považovat za „prodloužené
dospívání“, neboť dvacátníci jsou více osvobozeni od rodinných pout a více objevují
svět. Nelze toto období nazvat ani ranou dospělostí, neboť v těchto letech většina
mladých ještě není rodiči či nejsou sezdaní (Arnett, 2015).
Arnett nazývá toto vývojové období emerging adulthood (vynořující se dospělost),
které je charakterizováno změnou a zkoumáním, neboť přezkoumávají lidé své životní
možnosti, které jsou jim otevřené a postupně přicházejí k trvalým volbám v lásce, práci
a trvalému pohledu na svět (Arnett, 2000). Vynořující se dospělost dle Arnetta začíná
18. rokem života a končí ve 25 letech, kdy většina lidí začíná plnit závazky, které jsou
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typické pro život dospělých – trvalá práce, manželství. Nicméně někdy Arnett uvádí, že
konec tohoto období může být různý a může končit až ve 29 letech.

3.2 Charakteristické rysy vynořující se dospělosti

Dle Arnetta je období vynořující se dospělosti obdobím: zkoumání identity (identity
exploration), nestability (instability), zaměřením se na sebe (self-focus) pocitu mezi
(feeling in-between), obdobím možností a optimismu (possibilities/optimism) (Arnett,
2015).
Prozkoumání identity
Vynořující se dospělost je obdobím, kdy mladí lidé rozšiřují své obzory, především
v partnerských vztazích a v práci. V tomto období většina „vynořujících se dospělých“
(Emerging adults) nebydlí již s rodiči, proto si v tomto čase často jedinci zkoušejí různé
životní role nebo zkoušejí pracovat na různých místech. Tím, jak mladí lidé testují své
možnosti, utvrzují se ve své identitě. Jedinci v tomto období si často lámají hlavu nad
otázkami jako: Kdo jsem? Kým chci být? Jaký by měl být můj životní partner?
Arnett zmiňuje, že už i Erik Erikson se ve svých pracích o životních stadiích
vyjádřil k tzv. „prodloužené dospělosti“, která nastává v industriálních zemích (Arnett,
2015). V tomto období doprovází mladé dospělé tzv. moratorium. Thorová toto
moratorium popisuje jako „obecně přijímaný tolerantní postoj vůči psychické labilitě a
nezralosti, které jsou považovány za přirozenou součást vývojové fáze“ (Thorová, 2015,
s. 437).
Nestabilita
Mladí lidé se snaží mít velké plány do budoucna, avšak jejich plány se v tomto
období často mění. Okolo 18. let si vybírají, zda půjdou studovat vysokou školu či zda
chtějí raději začít pracovat na plný úvazek. Studenti mohou po roce či déle zjistit, že je
daný obor nebaví či nenaplňuje, a tak změní studijní obor či ukončí studium. V tomto
období se mladí lidé také často sestěhovávají se svými partnery. Časem však mohou
dojít k názoru, že na společný život ještě nejsou připraveni. Tyto časté změny jsou
zdrojem nestability v životě vynořujících se dospělých (Arnett, 2015).
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Zaměření se na sebe
Dle Arnetta není lepší čas pro mladé lidi začít myslet na sebe než v období, kdy
obvykle nebydlí už s rodiči. Nemusí dodržovat pravidla rodičů, nikdo je nekontroluje,
zda mají uklizeno v pokoji atd. V tomto období se však setkávají s rozhodnutími jako
jsou výběr školy, zda mají jít studovat či pracovat, zda mají jejich partnerské vztahy
budoucnost. Arnett je toho názoru, že je naprosto zdravé, že se v tomto období soustředí
na sebe, neboť tak získají zkušenosti do života a lépe sami sobě porozumí. Je důležité,
aby se naučili stát za svými názory a být soběstačnými (Arnett, 2015).
Pocit mezi
Mladí lidé se v tomto období již necítí být adolescenty, ale zároveň ještě nejsou
dospělými. Charakteristické rysy dospělého člověka jsou, že je soběstačný, finančně
nezávislý na rodičích a je schopen rozhodovat se sám za sebe, což někteří mladí v tomto
období ještě nejsou (Arnett, 2015).
Období možností a optimismu
Arnett nazval vynořující se dospělost jako věk možností. Lidé v tomto období jsou
často optimističtí ohledně budoucnosti. Věří, že budou mít dobrou práci, která je bude
naplňovat, najdou si toho „pravého“ životního partnera a založí rodinu. Je také plné
možností, kdy jedinci mohou ve svém životě udělat markantní změny. Více než
kterékoliv jiné období je právě vynořující se dospělost obdobím, kdy mladí lidé
možnost rozhodnout se, jak chtějí žít (Arnett, 2015).
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4 Cíl výzkumu a formulace výzkumné otázky
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda se dlouhodobí uživatelé marihuany
zabývají otázkou smyslu života. Dále bylo cílem zjistit, jaké jsou jejich základní aspekty
smysluplnosti života. Proto výzkumná otázka byla formulována takto:
Jaké jsou základní aspekty smysluplnosti života dlouhodobých uživatelů marihuany v
období vynořující se dospělosti?
Z rozhovorů a z následné analýzy bylo získáno mnoho přínosných dat, zvláště
ohledně toho, co marihuana pro respondenty znamená. Z tohoto důvodu byla
zformulovaná další výzkumná otázka:
Jaký význam má marihuana pro dlouhodobé uživatelé marihuany?

27

5 Metoda analýzy dat
Pro zodpovězení výzkumných otázek bylo nutné hlouběji porozumět vnímání a
prožívání respondentů. Proto jsem zvolila kvalitativní přístup pro zpracování dat.
Kvalitativní přístup se vyznačuje charakteristikami, jako je jedinečnost, procesuálnost i
kontextuálnost. Výzkumník pracující kvalitativním přístupem zkoumá fenomény, které
jsou autentické a neopakovatelné. Každý výzkumník je může vnímat různým způsobem
a v různém kontextu. Zkoumané fenomény vznikají i zanikají v různých procesech, na
které výzkumník musí brát ohled (Miovský, 2006).
Kvalitativní výzkum využívá řadu metod získávání dat. Já jsem využila metodu
strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru je vhodný,
pokud nemáme mnoho času na zhotovení rozhovoru a pokud chceme zamezit obměně
otázek kladených probandovi (Hendl, 2016).
Jelikož smysl života je osobní a náročné téma, nebylo vhodné mluvit o něm hned
zprvu. Proto jsem se nejprve ptala na téma marihuany. Jak často ji respondenti kouří, co
jim marihuana přináší, co je na marihuaně negativní apod. V případě potřeby jsem
položila respondentům několik podotázek. Osnovu všech otázek i podotázek přikládám
do přílohy.

5.1 Tematická analýza

I přesto, že nemá tematická analýza uznání v akademické sféře, je velmi populární a
často používanou metodou kvalitativního výzkumu (Hendl, 2016). Tematická analýza
umožňuje vhled do společných významů a zkušeností respondentů a nalézt tak společná
témata, která jsou relevantní k zodpovězení výzkumné otázky (Braun & Clarke, 2012).
Braun a Clarke (2012) navrhli šestifázový proces, jak správně postupovat při analýze
dat. V první fázi se výzkumník čtením či posloucháním audionahrávek seznámí s daty.
Je doporučeno dělat si průběžně poznámky, ze kterých mohou vzniknout první kódy.
Druhá fáze spočívá v generování prvních kódů. Kódy jsou zkratky či stručné
popsání určitého výňatku, který se opakuje napříč rozhovory. Po vygenerování kódů
přichází další fáze – vyhledávání témat. Podle autorů téma zachycuje něco důležitého o
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údajích ve vztahu k výzkumné otázce a představuje určitou úroveň vzorové odpovědi
nebo významu datového souboru (Braun & Clarke, 2012, s. 63). V této fázi výzkumník
prozkoumává kódy a vytváří potencionální témata. V další fázi výzkumník studuje tyto
„kandidáty“ na témata , spojuje je podle podobnosti do kategorií a vyhodnocuje, která
jsou relevantní k zodpovězení výzkumné otázky.
V předposlední fázi jsou zhotovena finální témata. Dále jsou vybrány výňatky z
rozhovorů, které prezentují příběh každého tématu. V 6. fází je sepsána zpráva, kde
výzkumník poskytuje přehled dat získaných z analýzy. Dále jsou zodpovězené
výzkumné otázky.
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6 Vlastní výzkumné šetření

6.1 Reflexe vlastního předporozumění zkoumaného tématu

Výzkum na toto téma jsem se rozhodla zhotovit z několika důvodů, které mě
zároveň ovlivnily při psaní této práce. Za prvé studie o smysluplnosti života a závislosti
na marihuaně v České republice nejsou. Za druhé osoby závislé na marihuaně jsou v
okruhu mých přátel a s mnoha z nich jsem vyrůstala. Respondenti jsou ve stejném
věkovém období jako já, ve vynořující se dospělosti. Zajímalo mne, zda osoby závislé
na marihuaně řeší stejné otázky, tedy i otázky o smyslu života. Zda máme na tomto
světě předem určený cíl? Nebo jestli je můj život smysluplný?
Dále jsem se domnívala, že důvod, proč tito participanti kouří marihuanu ve velkém
množství je, že tím zahání existenciální frustraci. Během rozhovorů s respondenty jsem
zjistila, že jsem se mýlila.

6.2 Sběr dat a výběr respondentů

Oslovila jsem aktivní uživatele marihuany pomocí příspěvku na sociálních sítí.
Kritéria pro rozhovor byla:
•

Uživatel marihuany, který kouří každý den po dobu alespoň jednoho roku.

•

Uživatel marihuany je v období vynořující se dospělosti, tj. ve věku 18–25 let
(Arnett, 2000).

Na příspěvek reagovalo mnoho zájemců, ale žádný z nich nebyla žena. Metodou
sněhové koule (Hendl, 2016) jsem se snažila sehnat ženy, které aktivně užívají
marihuanu po dobu jednoho roku. Bohužel jsem žádnou z žen, která by splňovala daná
kritéria, nesehnala. Proto jsem výzkum aplikovala pouze na muže.
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Rozhovor byl zhotoven se 6 muži ve věku 20, 22, 23, 24, a 25 let. Rozhovory byly
uskutečněny v březnu a dubnu roku 2019. Některá setkání se uskutečnila v restauracích,
u mne doma či doma u respondentů. Průměrná délka rozhovorů byla 60 minut.

6.3 Etické aspekty výzkumu

V příspěvku na sociální síti, kterým jsem oslovila možné respondenty, bylo shrnuto,
v čem spočívá daný výzkum. Poté co na můj příspěvek potenciální uchazeči reagovali,
jsem jim blíže popsala, jak bude rozhovor probíhat a požádala je o spoluúčast. V
případech, kdy zájemci souhlasili, jsme se sešli osobně a já znovu a detailněji vysvětlila
postup a cíle výzkumu. Participanti byli před začátkem rozhovoru seznámeni se svými
právy a obeznámeni o zachování anonymity. Všichni respondenti podepsali
informovaný souhlas (viz příloha).

6.4 Představení respondentů

Nyní bych ráda představila respondenty, se kterými byl zhotoven rozhovor. Pro
zachování anonymity jsem pozměnila jejich jména.
Petr, 25 let:
Petr poprvé vyzkoušel marihuanu ve 12 letech s kamarády na dětském hřišti. V té
době marihuanu kouřit nechtěl. Pravidelně marihuanu užívá od 15 let. Dnes kouří
zhruba 4–5 gramů denně. Přiznává, že kouří velké množství a cítí se závislým. Rád by
množství marihuany omezil. Na marihuaně se mu líbí to, že činnosti jako například
stavění nábytku jsou po ní zábavnější. Petr bydlí se svojí matkou a je vyučeným
svářečem. Z práce před nedávnem odešel kvůli špatnému vedení. V budoucnu by rád
odcestoval do Německa za prací. Svaření ho velmi baví a naplňuje a jednou by rád
založil vlastní firmu na sváření.
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Honza, 24 let:
Honza měl poprvé marihuanu v 15 letech na dětském táboře. V té době mu
marihuana nic neříkala a neužíval ji. Na střední škole se k ní však vrátil a začal ji užívat
pravidelně a byla pro Honzu koníčkem. Od té doby ji užívá denně. Nejraději si ji dává
večer, s přáteli u piva či před spaním. Na marihuaně má rád, že ho uklidňuje. Honza je
vyučený číšník a v gastronomii pracuje od střední školy. Práce číšníka ho už ale nebaví.
Jednou by rád jezdil autem po celé České republice a rozvážel zboží jako závozník.
Ondřej, 20 let:
Marihuanu Ondra vyzkoušel poprvé ve 14 letech. Na střední škole to pro něj byl
druh zábavy. Pravidelně marihuanu užívá 4 roky. Ondra pracuje ve firmě, která
zajišťuje zábavu na večírcích. Jeho práce je stresující, a tak si nejraději dává marihuanu
po práci na uvolnění. Dále studuje Technickou fakultu v Praze. Studium ho velmi baví, i
když je občas náročné. Jednou by chtěl být IT specialistou.
Daniel, 23 let:
Daniel zkusil marihuanu ve 14 letech ze zvědavosti. V 9. třídě na ZŠ zažil tzv. „bad
trip“, ale od kouření marihuany ho neodradil. Nejčastěji marihuanu užíval ve 21 letech,
kdy mu pomáhala překonat psychicky náročné období. Dnes se Daniel pokouší
marihuanu omezovat kvůli své přítelkyni, se kterou žije. Daniel studuje vysokou školu
technického zaměření a jeho cílem je dostudovat.
Václav, 25 let:
Václav začal kouřit marihuanu ve 14 letech. Nejprve pro něj byla marihuana
víkendová zábava s přáteli. Dnes kouří marihuanu každý den již pátým rokem. Čas od
času si dává pauzy a snaží se ji nekouřit. Ve 20 letech začal trpět nočními můrami.
Marihuana mu však pomáhá noční můry zažehnat. Václav se ale cítí závislý.
Psychickou závislost vnímá v tom, že když není pod vlivem, je příliš nervózní. Pracuje
jako seřizovač vstřikovacího lisu. Žije s přítelkyní a svou roční dcerou. Snaží se veškerý
volný čas trávit s rodinou, která je pro něj vším.
Marek, 22 let:
Marek užívá marihuanu pravidelně třetím rokem. Nejraději kouří s přáteli. Užívá ji
pro zábavu a pro uvolňování svalů. Marek miluje sport a veškerý volný čas tráví na
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hřišti nebo v posilovně. Studuje na Zemědělské univerzitě v Praze druhým rokem, ale
studium ho nebaví. Rád by však dostudoval, aby získal titul inženýra. Zatím neví, čím
by se chtěl živit.

6.5 Zpracování dat a jejich analýza

Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon a následně přepsány do tištěné
podoby. Výpovědi participantů byly očíslovány pro snadné vyhledávání. Pro usnadnění
kódování jsem přepsané rozhovory vytiskla a označovala kódy ručně. Poté co jsem
vytvořila kódy všech rozhovorů, přepsala jsem je s danými výňatky textu do počítače
(viz příloha) a dále jsem zhotovila seznam kódů (viz příloha).
Podle podobnosti byly kódy rozčleněny do kategorií. Pro lepší manipulaci jsem s
kódy pracovala ručně. Seznam všech kódů jsem vytiskla a kódy rozdělovala podle
podobnosti výpovědí. Následně mi vzniklo cca 20 kategorií, které jsem nalepila na A3
čtvrtku a vytvořila tzv. mapu kategorií (viz Příloha). Kategorie byly spojovány opět
podle podobnosti. Vzniklo 7 hlavních témat s mnoha subtématy.
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7 Analýza dat
V této kapitole se budu zabývat analýzou dat. Analýza vygenerovala 7 témat a
několik subtémat. Témata jsou označena čísly a subtémata jsou vyznačena v textu
tučným písmem.
Téma č. 1.: Přínosy marihuany
Na otázku „Co Vám dává marihuana a co je na marihuaně nejlepší?“ odpověděli
účastníci výzkumu různorodě. Nejtypičtější odpovědi jsem vypsala do čtyř podtémat.
První podtéma jsem nazvala Starosti se rozplynou. 5 respondentů uvedlo, že se po
marihuaně uklidní. Respondenti Petr a Daniel uvedli, že po jejím přestanou určité
problémy tolik řešit, ba dokonce problémy zmizí. Jan si ji dává, když je naštvaný,
protože mu pomůže se uklidnit. Když přijde Ondřej z práce, dává si jointa na vyčištění
hlavy. Celý den je kvůli práci ve stresu a marihuana mu pomáhá se uvolnit.
„Máš toho prostě tolik a už tě to tolik nebaví, že se zhulíš a přestaneš některý věci řešit,
když to tak řeknu. Jo to už jsme u tý indici, že tě to tak jako uklidní, že je to prostě, jo a
proč já se v tom tak hrabu. Já to radši nechám bejt svým životem žít a ono to nějak
dopadne. Jako jo, je to tak.“ (Petr, odpověď č. 60)
„Jakoby mě to vždycky uvolnilo a když jsem si z něčeho jakoby dělal starost nebo trápil
tak jakoby ta starost, když jsem si zahulil, zmizela. Uklidnilo mě to, že jsem si řekl
vlastně, že to nemá smysl řešit, že se nemám kvůli čemu trápit, že to je vlastně kravina a
tak.“ (Daniel, odpověď č. 28)
„No. Nechci nějak přehánět, ale třeba občas jako výbuchy vzteku, a tohle si myslím mi
jako pomáhá to udržet, že se tolik nevztekám, u nějakých věcí“ (Jan, odpověď č. 7)
Druhé podtéma nese název Marihuana jako lék. Pro účastníky výzkumu znamená
marihuana mnoho. Někteří dokonce prohlašují, že má léčebné účinky. Daniel jeden čas
užíval marihuanu místo antidepresiv. Zhruba rok měl nelehkou situaci. Rozešel se s
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přítelkyní, studoval školu, která ho nebavila a bydlel ve městě, kde neměl kamarády.
Tvrdí, že marihuana mu pomohla se přes těžké období přenést.
„Hele jakoby já jsem to bral jakoby nějaký přírodní antidepresivum. Jakoby mě to
vždycky uvolnilo a když jsem si z něčeho jakoby dělal starost nebo trápil tak jakoby ta
starost, když jsem si zahulil, zmizela. Uklidnilo mě to, že jsem si řekl vlastně, že to nemá
smysl řešit, že se nemám kvůli čemu trápit, že to je vlastně kravina a tak.” (odpověď č.
28) „No, jakoby, pro mě je to lék, jako místo antidepresiv to beru občas. Neříkám, že
bych je měl brát, ale daj se užívat, jak bych to řekl…“ (Daniel, odpověď č.62)
2 respondenti uvedli, že si marihuanu dávají nejraději před spaním, protože se jim
po ní lépe usíná. Respondent Václav mívá často noční můry. Často se v noci budí
vyděšený a nemůže dál spát. Jelikož pracuje a potřebuje být ráno vyspalý, začal užívat
pravidelně před spaním marihuanu a noční můry si pak nepamatuje.
„Určitě usínat a spánek je takovej kvalitnější. Se mi nějak zdály hovno sny. Furt jsem
se budil a prostě málo jsem spal. Tak že jsem se vždycky zhulil a vyspal jsem se v
pohodě. Co se ti zdálo jestli se můžu zeptat?” (T) „Většinou jsem umíral já, nebo blízký.
Takže jsem se většinou budil prostě zpocený a musel jsem se jít vysprchovat, převlíct
postel, abych si mohl jít znova lehnout. Kolikrát se to opakovalo několikrát za noc. Pak
jsem zjistil, že když se zhulim, tak se mi nic nezdá, nebo si ty sny alespoň nepamatuju.“
(Václav, odpověď č. 8)
Všichni respondenti se shodli na tom, že po marihuaně jsou činnosti zábavnější.
Respondenti Jan a Ondřej uvedli, že po vykouření jointa rádi koukají na filmy a hrají
videohry.
„Nebo hraju na playstationu a když nejsem zhulenej, tak po chvíli toho nechám, ale
když jsem zhulenej tak se do toho úplně zažeru a prostě pařím 3 hodiny v kuse a ani mi
to nepříjde a baví mě to daleko víc. Ale jako. To jsou takový. Nevím, co mi to dává. Baví
mě to prostě.“ (Ondřej, odpověď č. 28)
Daniel a Petr sdělili, že po marihuaně jim utíká práce rychleji a více je baví.
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„..třeba když někam jdu nebo když jdu na brigádu do toho skladu, tak se rád předtím
zhulim, protože pak mi to rychleji utíká a víc mě to baví. Že třeba v návaznosti na to
nejsem jakoby naštvanej. Ne jakoby naštvanej na někoho, ale naštvanej obecně jako
víš.“ (Daniel, odpověď č. 43)
„..jdu ti smontovat skříň, tak si dám ty dvě hlavy, dem montovat skříň. Já nevím.
Spousta lidí by ztrácelo šroubky, zapomnělo plánek. O tom to není, že jo.“ (Petr,
odpověď č. 29)
5 účastníků začalo nejvíce kouřit marihuanu na střední škole. Pro Honzu a Ondřeje
bývala v té době druhem zábavy, ba dokonce koníček.
„Tak nějak to byl náš největší zájem na střední, že jo, o přestávce na brčko a od tý doby
se mě to drží nějak.“ (Jan, odpověď č. 1)
„Prostě to byl náš takovej druh zábavy. Někdo chodil hrát po škole fotbal, my jsme
chodili pálit.“ (Ondřej, odpověď č. 24)
Téma č. 2.: Negativní aspekty marihuany
Další téma, které se objevilo v rozhovorech jsou negativní aspekty na marihuaně.
Tyto aspekty jsou rozděleny do 3 podtémat. Prvním opakujícím se jevem bylo, že kvůli
intoxikaci marihuanou nejsou tak produktivní, jak by chtěli. Ve zkratce marihuana
respondentům „bere čas“.
„Samozřejmě asi bych si třeba našel čas na jiný věci, o který bych se měl starat, když to
řeknu takhle“ (Petr, odpověď č. 89)
„Ty třeba si říkáš jeden den, jo budu dělat todle a tamto, tamto a máš to hlavě co
všechno za ten den stihneš a pak se zhulíš a vlastně už ti stačí jenom sedět doma a
přesně to co jsem nechtěl dělat celý den, co by mi normálně vadilo, že prostě za celý den
nic neudělám, tak v tu chvíli, když si zhulenej, jako třeba víc nějak, tak je ti to jedno. A
vlastně nic jinýho dělat nechceš. Chceš sedět doma a koukat na tu blbost.“ (Ondřej
odpověď č. 111)
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Další negativní aspekt dlouhodobého užívání marihuany je degradace krátkodobé
paměti. Daniel uvedl, že kvůli kouření marihuany zapomíná slova. Petr tvrdí, že
krátkodobá paměť se zhorší každému uživateli, který marihuanu dlouhodobě užívá.
„Mně vypadávaj slova. To je ono, tím že hulim. Mně strašně vypadávaj slova, který chci
říct. Jakoby zhoršila se mi i paměť dost.“ (Daniel, odpověď č. 75)
„Jako tu krátkodobou určitě. To. Každej kdo hulí, tak se s tím musí smířit, že prostě
některý věci, když třeba na tebe mluví víc lidí, musíš psát nebo dělat si nějaký mimo
technický pomůcky nebo něco, čím si pomůžeš sama, jinak seš prostě v řiti.“ (Petr,
odpověď č. 71)
Nevýhoda marihuany jako každé jiné drogy je samozřejmě závislost. 5 z 6
respondentů uvedlo, že se cítí být závislý na marihuaně.
„Jsi závislej?” (T) „Stoprocentně.“(Václav, odpověď č. 52)
Je však zajímavé, jak různorodě svoji závislost vnímají. Ondřej ji vnímá v tom, že
je zvyklý dát si marihuanu v určitou dobu na určitém místě. Například když přijede
domů, je zvyklý jít na balkón a připravit si vodní dýmku, ze které marihuanu kouří.
Občas jde ale na balkón automaticky a ani nemá na marihuanu chuť.
„Jako když třeba. Jak určitě taky tam nějaká závislost je. když něco děláš 4 roky, tak si
na to navykneš, takže když třeba… V minulém semestru jsem to tak neměl, ale teď třeba
už jsem prostě zvyklej, když jedu ze školy, tak už jako vím, že když přijedu, tak se prostě
zhulím. A pak cestou už na to myslím a pak přijedu domů a říkám si: Ty jo vždyť já
vlastně ani nějak nechci hulit,” ale už jak si zvyklej, že si dáš, tak na to myslíš, ale pak
si třeba nedáš, protože na to zrovna nemáš chuť, ale je to prostě taková automatizace.“
(Ondřej odpověď č. 29)
Když je Daniel střízlivý, daleko rychleji se naštve. Jeho přítelkyně ho ale nerada
vidí pod vlivem. Daniel to respektuje, avšak když se kvůli něčemu nepohodnou, snadno
se rozčílí a je více podrážděný. Vědomí, že má u sebe marihuanu, ho často udržuje v
klidném stavu. Pokud ji ale nemá u sebe, je to daleko horší.
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„Teďka cítím, že jsem na tom do jistý míry závislej a jsem takovej, že mě všechno
jakoby štve, když si nezahulim.“(odpověď. 33) „Jo, to jsem fakt jako naštvanej, když si
ho nemůžu dát, ale zase záleží na situaci. Zase když tu trávu mám, tak se s ní snažím
jakoby hospodařit. Vím, že jí mám a že si můžu zahulit kdykoliv budu chtít, tak jakoby
nejsem tak naštvanej, kdybych ji třeba neměl a něco mě naštvalo.“ (Daniel, odpověď č.
133)
Václav je víc nervózní, když je střízlivý. Nikdy nechodí do práce pod vlivem.
Avšak je více náchylný ke stresu, a to je pro něj nepříjemné, neboť musí být v práci v
dobrém psychickém rozpoložení.
„Jak se projevuje ta závislost?” (T) „Myslím si právě, že tou až zbytečnou nervozitou v
práci... Hm, docela jo, no. Jsem rozhodně náchylnější k stresu.“ (Odpověď č. 53 a č. 55)
Petr se snažil přestat užívat marihuanu. Se svou bývalou přítelkyní navštěvovali
odvykací centrum, kde jim poradili, aby si dělali poznámky, kdy nejčastěji a za jakých
okolností mají chuť dát si ji dát. Chvíli postup dodržovali a postupně snižovali dávky.
Avšak za nedlouho začali kouřit zas.
„Jako párkrát jsme tam byli, pak to stejně vyhořelo, protože ona je taky strašně
„důslednej“ člověk, že jo. Jako já občas jsem jo, ale na todle ne. Na to nemám úplně
fakt…“ (odpověď č. 93)
Téma č. 3.: Postoj k marihuaně
Respondenti se shodují v kladném přístupu k marihuaně. Jsou toho názoru, že
pravidelné užívání marihuany jim nijak neovlivňuje život či emoční naladění.
„…Nepřijde mi, že by kvality mýho života nějak ovlivňovalo hulení.“ (Petr, odpověď č.
95)
„Jako já to nemám tak, že když se nezhulím, že mám hned špatnej den nebo. To vůbec.“
(Václav, odpověď č. 4)
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Lze konstatovat, že pro Jana je marihuana důležitá. Jeho bývalá přítelkyně si
nepřála, aby marihuanu užíval. Snažil se jí vyhovět a nekouřit tak často. Přestat však
nechtěl. Kvůli marihuaně měli mnoho konfliktů, až se nakonec rozešli. Dalo by se říci,
že poslední partnerský vztah pro něj nebyl dostatečnou motivací přestat marihuanu
užívat.
„Proč jsi kvůli ní nechtěl přestat?” (T) Asi mě to bavilo možná víc než ten vztah v
nějakých věcech. Věděl jsem, že ten vztah nebude asi úplně na dlouho a kdybych
přestal… nevím… ale já bych nedokázal kvůli holce, kdybych věděl, že to nebude stát za
to. Nestála mi za to.“ (Odpověď č. 45) „Není to taková motivace, ten vztah? Nebyl pro
tebe motivací?“ (T) „Abych přestal tak asi ne.“ (odpověď č. 46)
Vnímání respondentů vlastní spotřeby marihuany. 5 dotazovaných uvedlo, že
postupem času musí zvyšovat dávku marihuany, aby se dostali do touženého stavu.
„Když to teďka, když bysme si dali jednoho špeka ve třech, tak nám to nic neudělá.
Prostě si zvykneš po tý době. No prostě jedno brko to je vlastně už pak nic. Si můžeš dát
a za chvilku už nic necítíš v podstatě.“ (Ondřej, odpověď č. 3)
„Když to řeknu, 4–5 let můžu třeba zvládnout 3, 4–5 gramů denně a jsem v pohodě.
Nebo jako nejsem v pohodě, že jo… Prostě dokážu fungovat nějak normálně. Pro
normálního člověka je to sloní dávka, že jo. Prostě konec. Totál.“ (Petr, odpověď č. 4)
Někteří účastníci jsou zvyklí kouřit marihuanu v určitý čas a při určité situaci.
Užívání vnímají jako něco automatického či jako rutinu. Václav je zvyklý dávat si
„bongo“ téměř před jakoukoliv činností.
„Tím, že před jakoukoliv činností se jdu zhulit. Třeba vím, že prostě je takhle víkend,
nebo já už mám prostě víkend, tak budu mastit PSko a půjdu si dát bongo. Dáme si pár
zápasů a půjdeme si dát zase bongo. Půjdeme si dát film, půjdeme si dát bongo.“
(odpověď č. 57) „Že je to už tak zautomatizovaný?” (T) „No, už je to taková rutina,
takže proto si myslím, že je to jakoby občas větší svině.“ (odpověď č. 58)
Ondřej a Petr přirovnávají užívání marihuany k chození do hospody na pivo.
Činnost, kterou dělají pravidelně.
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„Já už to beru prostě automaticky. Prostě nedokážu říct, že to semnou udělá todle a
todle. To je jako když jiní lidi chodí na pivko. To je blbý přirovnání, ale prostě někteří
lidi chodí každý den na pivo, tak my každej den chodíme hulit, ale jako už to bereš nějak
automaticky.“ (Ondřej, odpověď č. 38)
„To je něco, jako když typickej Čech. Přijdeš domů, zapneš si telku, dáš si pivo, že jo. A
v případě ženský, dáš skleničku vína, že jo. No tak já si jdu a dám si bongo prostě.“
(Petr, odpověď č. 12)
Jak už bylo zmíněno, většina z respondentů se považuje za závislé. Věří však, že
jednou závislost překonají a umí si představit život bez marihuany. Někteří z nich
chtějí přestat kouřit marihuanu sami od sebe, až budou mít vlastní rodinu a děti.
„…myslím si, že s tím jednou stejně praštím.“ (odpověď č. 163) Nebo až bude ta rodina,
to spíš. To si nedovedu představit, že bych měl děti a vyhuloval si.“ (Jan, odpověď č.
164)
„To je jenom takový zpestření jako myslím si, že třeba ani jako za 5 let už hulit nebudu.
(...)…že prostě jednou až prostě budu mít svůj život jinej, že budu právě bydlet ve svém
domě, budu mít právě třeba svoje děti nebo takhle, tak vím, že to nebude takhle. Vím
to.“ (Ondřej, odpověď č. 155)
Jiní by byli ochotni přestat užívat marihuanu kvůli pracovní nabídce nebo pokud
by jim nic jiného nezbývalo.
„Dokázal bych, kdybych musel, třeba kdybych dostal nějakou zajímavou nabídku na
práci a musel bych se na to vykašlat, tak bych asi to překonal, vykašlal bych se na to,
ale když by prostě nebylo na výběr, tak bych neměl problém se trávy vzdát.“ (Václav,
odpověď č. 156)
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Téma č. 4.: Vztahy
Další důležité téma, které vyplynulo z rozhovorů jsou vztahy. Považuji za podstatné
popsat, jaké mají respondenti rodinné zázemí a zkoumat případnou spojitost častého
užívání marihuany a rodinných vztahů. 4 účastníci výzkumu sdělili, že mají
komplikované vztahy s otci. Respondenti Ondřej, Václav a Petr se svými otci
nevyrůstali.
Rodiče Ondřeje se rozvedli, když mu bylo 11 let. Rozvod byl pro něj údajně
náročný, nicméně zmiňuje, že ho tato zkušenost zocelila. S otcem udržuje dobrý vztah a
snaží se s ním stýkat.
„Myslím si, protože to bylo tenkrát docela masakr jo, prostě u nás byli policajti jo. Dal
bych to asi nerozebíral, ale jako myslím si, že když zažiješ takovoudle špatnou věc, tak
že si potom asi silnější, že toto třeba tomu mohlo pomoct. Taky jsem nad tím párkrát
přemýšlel, že díky tomu, že se mi staly takový věci, tak jsme třeba teďka silnější no.
Myslím si, že mi to do života něco dalo. Myslím se, že kdybych nebyl takovej, jakej jsem.
Že nemůžu dělat věci, jaký dělám.“ (Ondřej, odpověď č. 144)

„Jako já s ním mám dobrej vztah. Občas se vidíme, řekneme si, co je novýho, ale jako.
Taky je to o tom, že jak jsem žil už od 11 bez něj, tak prostě jsem si. Nejdřív jsem ho
vídal jednou za 2 týdny, pak jsem ho vídal jednou za měsíc a teďka ho vídám jednou za
2, za 3 a už mi to ani nepřijde. Já jsem prostě zvyklej na to, že se s ním nevídám…“
(odpověď č. 138) Takže, chybí ti v životě táta?“ (T) Asi jako ne. Já jsem se dokázat
vždycky obejít bez něj. Jako nechci, aby to vyznělo špatně, ale vždycky jsem dokázal být
bez něj. Takže asi tak no.“ (Ondřej, odpověď č. 139)
Václav poznal svého otce teprve před 5 lety. Navázání vztahu bylo pro Václava
náročné. Jednoho dne si všiml, že si ho otec chce přidat na sociální síti Facebook.
Žádost přijal, ale nenapsal mu. Tak to trvalo zhruba 5 let, než se jednoho dne odhodlal a
otce kontaktoval. Po setkání s otcem měl chvíli nesrovnalosti s maminkou kvůli jejich
rozchodu. I přesto, že je to Václavův biologický otec, Václav ho za pravého otce
nepovažuje. Nevychoval ho a ani dnes neudržují pevný vztah.
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„Tak my jsme se poprvé viděli, když mi bylo nebo poprvý, kdy já o tom vím, tak jsme se
viděli, když mi bylo… ježíšmarjá to bylo tenkrát, když jsem bydlel na Sezimáku…“
(odpověď č. 106) Jaký to bylo? Poznat taťku? Nebo jak jste, ty jsi ho chtěl poznat?
Nebo on tebe?“ (T) Tak nějak vzájemný to bylo, akorát že oba jsme se báli udělat ten
první krok.“ (odpověď č. 108) „Tak já jsem si říkal, proč bych mu já měl psát, když on
jako by… si mě přidal. Tak jsem čekal, že naváže nějakej kontakt, půjdeme dál, ale on
nic. Tak jsem pořád čekal, a až prostě jsem se jednou ožral, tak dobře do nálady, že
jsem si řekl, posero – napíšu ti první.“ (odpověď č. 111) A jsi rád za to? (T) Ani nevím.
Pak jsem z toho měl takový zmatky v hlavě.“(odpověď č. 112) No protože mi povídal
věci, který zněly dost důvěryhodně a pak jsem se přestal na chvíli bavit s mámou, no a
prostě takový blbosti.“(odpověď č. 113) Pro mě je to jakoby, pro někoho to je, že jeho
práce skončila v posteli … a teďka si napíšeme Veselý Vánoce.“(odpověď č. 117)
Prostě já nemám tátu, tak že pro mě je to jakoby…“(Václav, odpověď č. 118)
Rodiče by měli jít dětem příkladem. Václav si bere ze svého otce příklad v tom,
jaký jednou nechce být. Snaží se vzít si s otcových chyb příklad a sám být dobrý otec
pro svou dceru Terezu.
„Jakoby nevidím budoucnost v tom, co bych chtěl, ale co bych nechtěl.“(odpověď č.
122) Třeba bejt jako můj fotr. A takovýhle věci. Spíš se učím z chyb, který jsem udělal,
nebo udělali ostatní.“(Václav, odpověď č. 123)
Petrovu matku opustil muž, když Petrovi bylo 7 let. Jeho otec odjel z města a od té
doby se s ním pravděpodobně neviděl. Otec mu dluží peníze za alimenty. Dnes žije se
svou matkou, tetou a babičkou.
„No je to takový vrtkavý občas no, ale tak já nevím jak ti to asi víc… Můj milej, úžasnej
tatínek se o mě hrozně staral jako když jsem byl malej a ono to v podstatě fungovalo tak,
že naši, já nevím asi v mým roce a půl rozvedli a on si nabrnkl ženskou tady na Pražáku
a ještě tady takových 6 let zůstal. A pak prostě zmizel. Jo, dluží do dneška třeba tak čtvrt
mega na alimentech, teda to už je asi promlčený, takže je už neuvidím a jiné další
smutné věci, takže jsem vlastně celý život fungoval jakoby tím způsobem, že on umřel i
děda, když mi byli 4, tak jakoby zůstali všechny ženský tak nějak jako pospolu a já s
nima.“ (Petr, odpověď č. 138)
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Rodinné zázemí však respondenti mají. Mají dobré vztahy s matkami, prarodiči či
mají dobré vztahy s přáteli. I přesto, že se Ondřej nestýká s otcovou stranou rodiny,
nestrádá. Má výborný vztah s babičkou a dědečkem z matčiny strany. S otcem se vidí
jednou za měsíc a nevadí mu to. Kdyby se však tak dlouho neviděl s matkou, tak by ho
to mrzelo.
„Máme naopak úplně nejlepší babičku a dědu od mamky strany, a to mi jako stačí,
takže nám vlastně nic nechybí. Jediný co, tak ten táta no. Že prostě se s ním nevídáme
no. (odpověď č. 88) „ale kdybych mámu neviděl měsíc, tak prostě, je to pro mě jako,
jako jasně, přežiju to, prostě je mi 20 jo, ale prostě by mi chyběla.“ (Ondřej, odpověď č.
138)

Téma č. 5.: Hodnoty
Na otázky „Co je pro tebe nejdůležitější životě“ či „O co v životě jde“ odpovídali
respondenti podobně. Nejdůležitější pro všechny zúčastněné byla rodina a přátelé.
„Hele, když to vezme z takovýho toho lidskýho hlediska, tak samozřejmě nejdůležitější
jsou takový ty nejvýznamnější lidi ve tvém životě. Takže v první řadě asi rodina a takový
ty dobrý kamarádi, kteří ti nepochcali záda, když to řeknu jako jednoduše.“ (Petr,
odpověď č. 25)
„Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?“ (T) „Rodina, přátelé, já…“ (Jan,
odpověď č. 100)
„Jako nejdůležitější je určitě zdraví a rodina. To je prostě. To si myslím, že je
nejdůležitější věc, když má člověk nějaký zázemí, nějakou rodinu má úplně jinej život
než někdo, kdo nemá nikoho prostě.“ (odpověď č. 81) „...a to právě si myslím, že je
strašně důležitý. Prostě mít tu rodinu.“ (Ondřej, odpověď č. 132)
„Tak určitě rodina, tu mám na prvním místě.“ (Marek, odpověď č. 48)
To, že přátelství je pro Daniela hodnotné, vyvstalo z kontextu, kdy studoval
vysokou školu, ale studium přerušil, protože na dané škole neměl přátele.
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„Já jsem studoval stavitelství právě na průmce, to jsem studoval pak dál a to mě nějak
nebavilo. Možná by bavilo, ale neměl jsem tam s kým bejt a s kým to studovat, což pro
mě bylo, abych do tý školy chodil sám, když jsem celej život byl zvyklej, že tam mám
prostě kamarády ve škole, se na mě odrazilo hodně no.“ (odpověď č. 165) „Bylo pro
tebe zásadní, abys tam měl ten kolektiv?“ (T) „No jasně no.“ (odpověď č. 166)
„Protože se u toho nudím. Chci si s někým povídat. Něco vymýšlet s někým, a ne prostě
sám.“ (Daniel, odpověď č. 177)
Pro Václava, který už má vlastní rodinu, je nejdůležitější, aby mohl být se svojí
dcerou a přítelkyní.
„Jakoby nemám žádný konkrétní cíle, jako že bych potřeboval mít barák nebo nějaký
drahý auto. Nám stačí, abychom nebyli na ulici, abychom měli kde bydlet, abychom byli
spokojený, abychom byli spolu.“ (Václav, odpověď č. 123)
Podle volby slov a podle neverbální komunikace však usuzuji, že u některých
respondentů byla rodina spíše sociálně příhodná odpověď. Myslím si, že v naší kultuře
je očekáváno, že v žebříčku hodnot budeme mít rodinu mezi prvními příčkami.
„Z lidskýho hlediska si záležíš, si zakládáš na rodině, děláš pro ně nějaký věci, že jo.“
(odpověď č. 35) „Tak samozřejmě nějaký to zázemí musíš mít, že jo. Musíš to tam tlačit,
že jo, protože asi nechceš umřít stará sama. Když to řeknu takhle. Nějakým způsobem to
tam musíš kopat.“ (Petr, odpověď č. 157)
„Chtěl bych nevim, postavit si někde barák, mít dobrou práci a tak no asi.“ (Daniel,
odpověď č. 145)
Dále se respondenti shodovali v tom, že je pro ně důležité být spokojený a užívat
si život.
„Být spokojený sám se sebou, to je důležitý. Od toho se pak odvíjí tvé nálady a všechno
možný.“ (Jan, odpověď č. 142)
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„Pro mě asi je nejdůležitější, abych já se měl nějak dobře, aby rodina, lidi co jsou okolo
mě se měli nějak dobře. Tak to je asi nejdůležitější, aby byli všichni nějak spokojení.“
(Marek, odpověď č. 60)
„Nejdůležitější v životě pro mě jo. Já nevím, užít si ho. Bejt štastnej. Asi tak.“ (Daniel,
odpověď č. 172)
Všichni účastníci výzkumu chtějí být v budoucnu finančně zajištěni. Peníze jsou
pro ně důležitou hodnotou. Podle Marka patří peníze mezi první 3 nejdůležitější
hodnoty. Peníze jsou pro něj prostředkem k naplnění jeho další hodnoty – sportu.
„Peníze, ty jsou určitě důležitý. Bez peněz to nejde. Ať si každý říká, co chce, prostě
člověk to musí mít v první trojce. Já si prostě myslím, že to tam musí bejt.“ (odpověď č.
48) „No, tak k těm činnostem, který chci dělat potřebuji peníze. Já třeba nemůžu jet na
vodu a nemít peníze. Nemůžu si ani jít zacvičit a nemít peníze, nebo jako běhat chodím
rád, ale nebavilo by mě chodit 5x týdně chodit běhat. Jdu si rád zacvičit, to stojí něco
permanentka, jdu si rád s kamarádka zaboxovat, tak to stojí něco rukavice a tyhle věci.
Člověk prostě potřebuje peníze.“ (Marek odpověď č. 56)
Petr a Ondřej mají podobný postoj k penězům. Podle nich jsou v dnešní době
peníze nejdůležitějším prostředkem k dosažení cílů, štěstí i ke zdravému životu.
„Prostě, tak jako každej člověk něco v životě chce, tak na to musíš mít prostředky a
prostředky jsou dneska ty peníze, takže podle mě je nejšťastnější ten, kdo má prostředky
na to, aby uplatil svoje sny jo, když to shrnu takhle. To je takovej etalon spokojenýho
člověka.“ (odpověď č. 184) „A teď v tomdle světě, ve kterém žijeme, si myslíš, že jde
tedy o prachy?” (T) „Určitě, protože když je nemáš, tak nemáš vlastně nic. Nemůžeš se
postarat o tu rodinu, nemůžeš nic. Musíš někde bydlet, něco jíst, mít čím jezdit.“
(odpověď č. 189) „Prostě já nevím, když to shrnu, tak dneska potřebuješ jenom prachy.
Všechno ostatní si tě prostě nějak tak najde nebo nebo ty jsi to najdeš, když to chceš.“
(Petr, odpověď č. 192)
„Ty peníze jsou v dnešní době strašně důležitý. Jako když někdo řekne, že peníze nejsou
důležitý, tak si myslím, že prostě plácá blbosti, protože žijeme v době, kdy za peníze
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koupíš skoro všechno. Za chvíli si za peníze koupíš i zdraví, protože si koupíš prostě
umělý srdce. Jako je to tak. Teď když nemáš peníze a jsi nemocnej, tak nemáš na léky,
nemáš na operaci a jsi v háji. A když máš peníze, tak máš na to léčení a tak. Nebo jako
víš, jak to myslím, že ty peníze jsou strašně důležitý. Prostě si myslím, že někdo říká, že
štěstí si za peníze nekoupíš, ale podle mě se k tomu můžeš hodně přiblížit. Takhle, to
jsem někde slyšel, že je lepší brečet v limuzíně než v trabantu.“ (Ondřej, odpověď č.
122)
Dále je pro respondenty důležité, aby měli práci, která je bude bavit a která je
bude naplňovat. Ondřej studuje programování. Jednou bych chtěl být IT specialista a
mít dobrý plat.
„Jako určitě by mě bavilo být nějakej IT specialista.(...) Pro mě by bylo nejlepší dělat v
nějaký firmě, kde se naučíš s určitým softwarem. Všechno se to za začátku naučíš, pak
už s tím jenom pracuješ, máš z toho dobrý peníze a takových prací furt přibývá, proto
jsem si vybral tendle obor, že bych jednou chtěl dělat v IT, protože vím, že by mě to
rozhodně bavilo víc, než jiný věci. Takže mít nějakou práci v IT, která by mě neštvala,
ale naopak nějak naplňovala a měl jsem z ní dobrý peníze.“ (Ondřej, odpověď č. 129)
Petr je svářeč. Práce ho naplňuje, avšak v Česku se cítí finančně nedoceněn, proto
by rád odcestoval do Německa.
„Tak moje vize do budoucna je asi taková: odject do Reichu někam něco svařovat.“
(Petr, odpověď č. 108)
Pro Ondřeje a Daniela je důležité také studium, které je zajímá. Chtějí získat titul
v daném oboru. I přesto, že pro Ondřeje je studium občas těžké, tak ho baví.
„Baví mě to, ale je to hodně těžký no.“ (odpověď č. 58) „ale naopak to programování,
kvůli kterýmu tam vlastně jsem, tak to se normálně donutím si prostě o víkendu k tomu
sednout a 3 hodiny se to sám učit. Takže to mě vlastně baví.“ (Ondřej, odpověď č. 29)
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Téma č. 6.: Smysl života
Každý z respondentů má v životě nějaký smysl, i když nad otázkou, co je jejich
smyslem života, dnes tolik neuvažují. Ondřejovi je 20 let a dnes nad smyslem života
tolik nepřemýšlí nebo ho spíše ještě hledá. Obdobně to cítí Jan. Ví, že jednou nad
smyslem svého života bude uvažovat, ale v tuto chvíli se chce raději bavit a užívat si.
„…já ti jako nedokážu přesně říct, co je můj smysl života nebo jak já ho vnímám. A nad
těmadle věcma ani jako nepřemýšlím. Já prostě jsem takovej, že žiju.“ (odpověď č. 148)
„Na todle si ani nedokážu odpovědět, co je můj smysl života. Jako furt ho asi tak dá se
říct hledám, ale vím, co bych jednou chtěl, co bych jakoby, co mě bude dělat šťastným,
ale přímo smysl, ten furt tak jako hledám, ale nechci, aby to vyznělo, že jsem
nespokojenej, že nemám smysl života, ale...“ (Ondřej, odpověď č. 151)
„Hm. A myslím si, že nad tím ještě neuvažuji tolik, jako budu za pár let. Až se bude blížit
ta třicítka, už to bude takový víc... Teď si chci spíš jako užívat, dokud jsem takovej
mladší.“ (Jan, odpověď č. 159)
Oproti tomu Václav ví přesně, co je jeho smyslem života. Dříve měl s životem
jiné plány, ale dnes je pro něj smyslem života rodina. Poté, co se mu narodila dcera,
stala se pro něj největší prioritou.
„Tak to jsou rozhodně moje holky, moje přítelkyně a moje dcera.“ (odpověď č. 84) „A
jsi šťastnej? Jsou důležité pro tebe?“ (T) „Určitě. Konečně jako by mám takovej smysl,
smysl života.“ (odpověď č. 87) „No tak můj smysl života je prostě rodina, Tereza,
chodit do práce, zajistit, aby holky mělo všechno, a to je teďka můj smysl života nebo
tak jsem si ho teďka prostě nastavil. Ještě třeba před 2 rokama jsem chtěl, jsem si
myslel, že to bude cestování. Před třemi jsem si myslel, že to bude fetování, a tak no. To
se mění, ale teďka už to bude na dlouho rodina si myslím.“ (Václav, odpověď č. 150)
Jan a Marek se shodují v tom, že vidí smysl života v založení vlastní rodiny a ve
vybudování domova.

47

„Založit rodinu, postavit dům třeba nebo nějaký bydlení hezký a zajistit to nějak celý.
Abych věděl, kdyby se něco stalo, myslím finančně, mít vyděláno a zvládnout ten život
tak nějak.“ (Jan, odpověď č. 33)
„Prostě asi mít ty děti, ať dál pokračuje rod, ať dál pokračuje národ. Asi takhle. Řekl
bych, že to je smysl života, mít ty děti.“ (Marek, odpověď č. 73)
Dále se u respondentů vyskytoval společný názor, že v životě je důležité, aby
člověk byl stále lepší. Zda pokládají zdokonalování se za smysl svého života však nelze
přesně určit.
„…ale nikdy nesmí bejt člověk spokojenej až moc, aby tolik nezlenivěl. Vždycky to chce
dělat takovej ten progres. Pořád se nějak zlepšovat.“ (odpověď č. 129) „To vnímáš, že
je důležitý?“ (T) „No jasně.“ (odpověď č. 130) „Mně příde, že každýmu jde o to být
nejlepší. Ale nevím proč.“ (Václav, odpověď č. 131)
Podle Ondřeje je v životě důležité mít nějaký cíl, který nás udržuje v pohybu a
díky kterému vstaneme ráno z postele. V momentě, kdy k tomuto cíli dojdeme, je třeba
najít si nový cíl, aby člověk měl vůli jít stále dál a být lepší a lepší. I přesto, že takto
Ondřej demonstroval svůj názor, sám žádné cíle momentálně nemá.
„Vždycky se za něčím ženeš prostě a když to máš, tak si najednou řekneš a co teď? Jo,
že třeba se celej život ženeš za tím, že chceš mí dobrej barák, tak si ho koupíš, ale musíš
si určit další cíl. Musíš furt, furt jakoby mířit výš, protože jakmile se smíříš s tím málem
nebo s tím co máš, tak pro co budeš pak žít? Nebo jako o co se budeš snažit? Protože si
nemůžeš říct, jo já si teď řeknu, že už všechno mám, ale vždycky se to dá zlepšit a musíš
mít vždycky v hlavě něco, pro co to děláš. A já ti, teď mi je jasný, že se mě zeptáš, co
mám v hlavě já. Jako já nemám nic konkrétního právě. Prostě podle mě je nejdůležitější
se mít dobře prostě.“ (Ondřej, odpověď č. 124)
„Jako myslím si, že já zase jako, já chci víc a víc, ale když to nemám, neznamená to, že
budu mít depku jo. Jako já jsem spokojenej s tím, co mám, ale vždycky může být líp. A to
tě právě žene k tomu, aby si prostě třeba, ráno vstal do práce. Kdežto, když si řekneš, že
do tý práce nepůjdeš, tak budu mít furt todle to málo, co mám teď. A sice jo, jsem s tím
spokojenej, ale chtěl bych mít víc. A prostě spoustu lidí sedí doma a jsou jenom
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naštvaný, že mají na nic život a nic pro to nedělají. A to je podle mě naprd. Musíš mít
nějaký cíle a i když já zrovna přímo žádnej cíl nemám.“ (odpověď č. 125)
Někteří respondenti pokládají za smysl života zanechat za sebou nějaký odkaz.
Pro Václava, Marka a Daniela je důležité, aby po nich něco zůstalo až jednou nebudou
na světě. Pro Marka a Václava jsou tímto odkazem děti. Pro Daniela je důležité, aby na
něj blízcí vzpomínali v dobrém a nezapomněli.
„Nevím, asi za sebou něco zanechat. Něco asi dobrýho. Vychovat dobrý děti, nechat za
sebou asi pěknej dům nebo něco, nějakou stopu. Prostě něco.“ (odpověď č. 66) „Dobře,
takže ty bys chtěl ty děti za sebou zanechat?“ (T) „No něco prostě. Nechci odejít a jako
kdybych neexistoval. Prostě něco za sebou zanechat, ať už to bude cokoli.“ (Marek,
odpověď č. 67)
„O co podle tebe v životě jde?“ (T) „Hm… něco za sebou nechat.“ (odpověď č. 136)
„A co by to podle tebe bylo? Jako v tvém případě?“ (T) „V mém případě Tereza.“
(odpověď č. 138) „Protože jinak jsem k hovnu, tak že jako by se budu snažit veškerou
svou energii věnovat, investovat do ní a aby ona byla tím odkazem.“ (Václav, odpověď
č. 139)
„Pak aby po mně taky něco zůstalo třeba.“(odpověď č. 189) „A máš nějakou představu,
co bys chtěl, aby po tobě jednou zůstalo? Co bys chtěl po sobě zanechat?“ (T) „Chtěl
bych asi zanechat po sobě dobrý vzpomínky těch ostatních.“ (Daniel, odpověď č. 190)
Kvalitu života by zvýšila Petrovi a Ondřejovi práce, která by je naplňovala. Petr
by si přál mít jednou svoji firmu, která by vyráběla netradiční výrobky. Chce mít jednou
okolo sebe lidi, kteří dokáží svařit cokoliv.
„Tak můj život by asi naplňovala firma, která vydělala různý věci, různými způsoby a
spíš by to byla taková prototypovna.“ (odpověď č. 194) „Přijdu a chci udělat absolutní
totální šílenost. Teď nevím teď mě nic nenapadá. A já řeknu OK já ti to vyrobím. Todle
by mě třeba totálně naplňovalo. Dělat věci, který tu nebyli nebo dělat nějaký věci který
prostě...“ (Petr, odpověď č. 195)
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Ondřejovi přijde důležité mít v budoucnu práci, která ho bude bavit.
„Mít dobrou práci. To je hlavní věc, kterou bych chtěl jednou mít, protože chci, aby mě
práce bavila. Já si nedokážu představit, že dělám něco, co mě nebaví každej den. Takže
abych měl práci, která mě naplňuje, i která mi třeba pěkně vydělá. A to je hlavní věc.
Jakmile máš dobrou práci, tak si za to můžeš koupit třeba právě dobrý bydlení, nový
auto a už jsou to zase věci, který dělají, že si spokojenej.“ (Ondřej odpověď č. 121)
Zajímavé zjištění bylo, že i přesto, že pro některé respondenty je marihuana
hodnotná, všichni uvedli, že marihuana pro ně není smyslem života.
„Kouření trávy nebo tráva a smysl života? Jakoby pro mě nebo?“ (odpověď č. 155)
„Jako pro mě už nějaký smysl má, ale není to zas tak. (...) Takže nevím. Nemyslím si, že
smysl života a tráva mají něco společnýho.“ (Václav, odpověď č. 156)
„Pro někoho to může bejt smysl života, ale myslím si, že můj smysl to úplně není. Já to
spíš dělám, protože mě to baví, mám dobrý stavy. Pro mě to není smysl života asi. Je to
koníček a věc, která mě baví, ne smysl života, myslím si, že s tím jednou stejně praštím.“
(Jan, odpověď č. 163)
Jak jsem zmínila výše, respondenti Ondřej a Jan nepřemýšlí nad tím, co je jejich
smysl života. Podle jejich výpovědí lze předpokládat, že momentálně je jejich smyslem
života být spokojený.
„..,ale prostě mám v životě sen být v životě spokojenej, mít třeba pěknej byt nebo barák
a mít pěkný auto a chci být prostě spokojenej. To je pro mě jakoby hlavní sen. (...) Já se
dokážu uspokojit i s menším, ale prostě chci být spokojenej, a to je pro mě vlastně to
nejdůležitější. Že nemám přímo sen, že bych chtěl dokázat todle a támdleto, ale když
budu spokojenej, tak mám všechno.“ (Ondřej, odpověď č. 120)
„Prostě podle mě je nejdůležitější se mít dobře prostě.“(odpověď č. 124) „Momentálně
je tvým smyslem života co?“ (T) „Užívat si, dokud jsem mladej, protože po tý třicítce už
to nebude asi tak...“ (Jan, odpověď č. 159)
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Téma č. 7.: Časovost
Z výše uvedených výpovědí vyplynulo poslední téma, které jsem nazvala
časovost. Mnoho respondentů se nezabývá budoucností. Všichni respondenti odpověděli
na otázku, jací jednou chtějí být nebo čeho chtějí dosáhnout. Avšak u většiny odpovědí
jsem měla pocit, že je to pro respondenty spíše vzdálená budoucnost, která se jich dnes
nedotýká. Dnes žijí přítomným okamžikem.
„Já moc nepřemýšlím nad tím, co bude za tejden. Já třeba nesnáším plánování.
Absolutně.“ (Ondřej, odpověď č. 108)
„Nejdůležitější v životě pro mě jo. Já nevím, užít si ho. Bejt štastnej. Asi tak.“ (Daniel,
odpověď č. 172)
Nepochybuji, že pro respondenty není smyslem života rodina, postavit dům či mít
dobrou práci. Z výpovědí je však zřejmé, že momentálně je pro ně důležitější užívat si
život a bavit se. Otázkou, zda je to následkem nadměrného užívání marihuany či
vývojového období vynořující se dospělosti se budu zabývat v diskuzi.

7.1

Zodpovězení výzkumných otázek

Na začátku bakalářské práce byla položena výzkumná otázka, jaké jsou aspekty
smysluplnosti života dlouhodobých uživatelů marihuany. Jelikož smysl života je
náročné téma, rozhodla jsem se rozhovory nejprve nasměrovat na téma marihuany, co
marihuana pro respondenty znamená. Z této části rozhovoru vyšla zajímavá témata.
Proto byla v průběhu bakalářské práce stanovena další výzkumná otázka. Z celkové
analýzy rozhovorů vzniklo velké množství dat, které jsem zpracovala do 7 témat. Podle
těchto témat se nyní pokusím odpovědět na výzkumné otázky.
Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou základní aspekty smysluplnosti života dlouhodobých
uživatelů marihuany v období vynořující se dospělosti?
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Nejprve je na místě uvést, že žádný z respondentů nevnímal svůj život jako
nesmysluplný. Každý z respondentů má v životě určitý smysl. Smysl života je u
respondentů velmi individuální, avšak všichni respondenti se shodovali v tom, že
smyslem života je vybudovat domov, mít rodinu a děti a udržovat dobré mezilidské
vztahy.
Dále řada respondentů považuje za důležité mít práci, která je bude bavit a
naplňovat jejich život smyslem. I přesto, že dnes takovou práci většina z nich nemá,
vědí, která je bude naplňovat a usilují o její získání. Všichni respondenti chtějí být
jednou finančně zabezpečení, neboť peníze jsou podle nich prostředkem k dosažení cílů
a šťastného života. Smyslem života je dle respondentů po sobě zanechat odkaz. Pro řadu
z nich je tímto odkazem rodina a děti nebo vzpomínky na ně samotné. Stále se
zdokonalovat je dle respondentů dalším aspektem smysluplného života. V neposlední
řadě je pro většinu dotazovaných smyslem života užívat si a být spokojen.
Výzkumná otázka č. 2: Jaký má marihuana význam pro dlouhodobé uživatele?
Je možné říci, že marihuana je pro všechny respondenty důležitá. Významně jim
pomáhá se po náročném dni uvolnit. Lze tedy konstatovat, že kouření marihuany je pro
dotazované formou odpočinku a zábavy, kdy s přáteli zažijí příjemné chvíle nebo kdy se
sami odreagují u počítačové hry či sledování filmu. Některým respondentům také
pomáhá povznést se nad starostmi každodenního života, ať už jsou to nesrovnalosti s
blízkými či pracovní záležitosti. Řada z nich užívá marihuanu ke zkvalitnění spánku či
ke snadnějšímu usínání. Z těchto zjištění lze shrnout, že pro uživatele hraje marihuana
významnou roli při odreagování, uklidnění a zábavě.
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8 Diskuze
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda se dlouhodobí uživatelé
marihuany v období vynořující se dospělosti zabývají otázkou smyslu života a v jakých
ohledech vnímají svůj život jako smysluplný. K hlubšímu porozumění aspektů
smysluplnosti respondentů jsem použila kvalitativní výzkum. Smysl života je náročné
téma, ke kterému se v běžném dialogu člověk dostane až po dlouhé době. K urychlení
času jsem použila metodu polostrukturovaného rozhovoru, ve kterém jsem se
respondentů nejprve ptala na to, co pro ně marihuana znamená a jaký k ní mají vztah.
Poté jsme se přesunuli k otázkám smyslu života. Rozhovory trvaly v průměru 60 minut
a vyvstala z nich celá řada témat, která jsem zpracovala pomocí tematické analýzy. V
rozhovorech se opakovalo 7 hlavních témat a několik subtémat. K zodpovězení hlavní
výzkumné otázky (jaké jsou základní aspekty smysluplnosti života u dlouhodobých
uživatelů marihuany v období vynořující se dospělosti) jsem pracovala převážně s
tématem hodnot a smyslem života.
Franklova teorie říká, že naplnění života smyslem lze dosáhnout uskutečňováním
hodnot (1982/1997). Pro respondenty mají velkou hodnotu rodina a přátelé.

Lze

konstatovat, že trávení času s rodinou a přáteli by se dalo řadit mezi Franklovy
zážitkové hodnoty. Hodnotná je i pro respondenty práce, kterou Frankl řadí mezi tvůrčí
hodnoty (Frankl, 1946/2005). I přesto, že respondenti uvedli, že pro ně marihuana není
smyslem života, dalo by se spekulovat, že je pro ně hodnotou, neboť ji rádi užívají a
jeden z respondentů se marihuany nechtěl vzdát na úkor vztahu. (Jan, odpověď č. 46,
viz příloha) Je možné usuzovat, že pro uživatele je kouření marihuany zážitkovou
hodnotou, neboť hodnotný je pro člověka jakýkoliv obohacující zážitek a respondenty
kouření marihuany obohacuje. Navozuje jim příjemný stav euforie a pomáhá jim se
odreagovat.
Všichni respondenti uvedli, že smyslem života je rodina, mít děti a vybudovat
domov. Zároveň však uvedli, že smyslem života je také život si užít. Být spokojený a
užívat si je pro respondenty velmi důležité. Co je pro respondenty dnes smysluplnější?
Rodina, či užívání si života? To nelze jasně říci, avšak dle Franklovi teorie se tyto dva
smysly nevyvrací. Přesto, že dnes je pro ně smyslem života být spokojený, mít rodinu je
stále důležité a dalo by se usuzovat, že je pro ně rodina hodnotou postojovou. Pokud by
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dnes z nějakého důvodu již nemohli naplňovat své zážitkové hodnoty (trávení času s
přáteli, užívat si života, kouřit marihuanu), stále mohou naplňovat svoji postojovou
hodnotu (přání mít rodinu). To, že účastníci výzkumu upřednostňují chození ven s
přáteli, užívání si života apod. může souviset i s jejich věkovým období, ve kterém se
nyní nacházejí. Vynořující se dospělost je charakterizována zaměřením se na sebe a
touha založit rodinu se objevuje až okolo 30. roka života.
V analýze dat jsem zmínila, že by bylo vhodné zkoumat možnou spojitost časté
konzumace marihuany a rodinných vztahů. 5 ze 6 respondentů uvedlo, že mají
rozvedené rodiče. Je však nepravděpodobné, že by toto zjištění mělo za následek
častého kouření marihuany. Je však možné se domnívat, že u 3 respondentů, kteří
vyrůstali v neúplné rodině, mohla mít absence otce v jejich životě za následek, že nebyli
pod dostatečným dohledem v době, kdy začali s pravidelným kouřením marihuany. To
je však pouze má domněnka. Mohlo by však být zajímavé zkoumat vliv rodičů na
nadměrnou konzumaci marihuany.
Za limity tohoto výzkumu lze považovat nízký počet respondentů, kteří byli
zároveň zastoupeni jen muži. Ženy užívající dlouhodobě marihuanu mohou
smysluplnost života vnímat jinak. I z tohoto důvodu nelze výsledky studie zobecňovat a
aplikovat na všechny dlouhodobé uživatele marihuany v období vynořující se
dospělosti. Další limit spatřuji ve svém vedení rozhovoru s respondenty, neboť z
důvodu opatrnosti jsem se nedoptávala u jistých témat příliš do hloubky. Při poslechu
nahrávek jsem si uvědomila, že jsem se v některých momentech mohla více doptávat a
respondenta by to nijak neohrozilo. Jsem si vědoma toho, že většina respondentů se zná
navzájem a věděli, že druzí se budou rozhovoru účastnit taktéž, proto nemuseli v
některých momentech odpovídat autenticky.
Mimo výše zmíněné limity, je zde možná pravděpodobnost, že respondenti v
určitých otázkách mohli odpovídat sociálně vhodným způsobem. A z toho vyplývá, že
nemusím mít vždy upřímné výpovědi. Pro potvrzení výsledků této studie navrhuji
zhotovení kvantitativního výzkumu s větším počtem respondentů, zahrnující ženy i
muže, napříč sociálními skupinami a rozdílnou dosaženou mírou vzdělání. A konečně
doporučuji i použití Logo-testu E. Lukasové či PIL J. C. Crumbaugha a L.T. Maholika.
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9 Závěr
Tato bakalářská práce pojednává o smysluplnosti života dlouhodobých uživatelů
marihuany, kteří se nacházejí v období vynořující se dospělosti. Dále jsem se v této
práci zaměřila na to, co marihuana znamená pro respondenty.
K porozumění výzkumného šetření teoretická část pojednává o smyslu života, účincích
a rizicích marihuany a charakteristických aspektech vývojového období vynořující se
dospělost.
Praktická část byla věnována zjištění, jaké jsou aspekty smysluplnosti života
dlouhodobých uživatelů marihuany. Došla jsem k závěru, že hodnoty a smysl života
uživatelů marihuany se nijak zvlášť neliší od hodnot a smyslu v životě zbylé populace.
Pro všechny respondenty je smyslem života rodina, mít děti, být spokojený se svým
životem a užít si ho. Dále je pro většinu respondentů důležité mít práci, která je bude
naplňovat. S dobrou prací se pojí i hodnota peněz, které jsou pro ně velmi důležité. V
budoucnu chtějí být dobře finančně zajištění, protože peníze jsou pro ně prostředkem k
dosažení štěstí. Dále dotazovaní uvedli, že smyslem života je nechat za sebou odkaz. Na
závěr je třeba zmínit, že většina z nich ví, co je smyslem jejich života, ale dnes nad ním
nepřemýšlí.
Dalším cíle této bakalářské práce bylo zjistit, jaký význam má marihuana pro
dlouhodobé uživatele. Z výsledků analýzy vychází, že marihuana je pro respondenty
forma odpočinku a zábavy. I přesto, že respondenti uvádí, že pro ně marihuana není
smyslem života, jsou přesvědčeni, že jednoho dne marihuanu přestanou užívat.
Tato práce může být podkladem pro další studie, které by chtěly zkoumat smysl života u
dlouhodobých uživatelů marihuany. Doporučuji provést kvantitativní výzkum za použití
Logo-testu E. Lukasové či PIL (test životních cílů) J. C. Crumbaugha a L.T. Maholika.
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Přílohy:
1

Přepis rozhovorů

Rozhovor č.1- Petr, 25 let:
Mohl by si mi popsat zkráceně tvůj vztah k marihuaně? Od začátku do teď?
1. Jako jak jsem se k tomu dostal? Když to řeknu jednoduše?
Ano. Cokoliv prostě
2.

Pro mě nějaká zkušenost byla asi já nevím…to mi mohlo být tak dvanáct? Tak jsme byli jakoby
na takovým hřišti jako děti, když to řeknu takhle. Úplně neudávám teda nějaký jména
v souvislosti. Prostě přišel jeden cikán stím jako jestli si nezahulíme, tak jsme šli. Šli jsme asi
v šesti, že jo. Bylo to takový veselý docela. Oni si všichni mysleli, že jsem hrozně zhulenej asi
v tu chvíli. Moje taková vzpomínka je, že mi chtěli dát jakoby helmu. To fungovalo tak, že se
prostě lidi domluvili, že nebudou mluvit a dali ti jakoby neviditelnou helmu a začali tě prostě
schýzovat, že jo o tom, aby sis myslela, že prostě oni nic neříkaj a ty z toho prostě vypěníš. Seš
z toho nesvá minimálně.

Aha a?
3.

Nepovedlo se.

Nedostali tě?
4.

Já mám na to silnou psychiku prostě. Proto si myslím, že jsem tak kde jsem dneska, že prostě…
Když to řeknu 4-5 let můžu třeba zvládnout 3,4-5 gramů denně a jsem v pohodě. Nebo jako
nejsem v pohodě, že jo.. Prostě dokážu fungovat nějak normálně. Pro normálního člověka je to
sloní dávka, že jo. Prostě konec. Totál.

Hmm. Jasně. A
5.

Takže, když to shrnu je to třeba 10 let.

10 let. Jasně. Okej. Jak se to vyvíjí v čase vlastně? Když si teda měl poprvý trávu v těch dvanácti, tak
potom. Jak to bylo, že tě to třeba bavilo, tak si..
6.

Já jsem se zařekl, že nebudeme hulit na základce prostě. Čeho jsem dosáhl teda a když padli
prázdniny vlastně

Po devítce?
7.

Tak se to nějak zvrtlo a těch lidí, co vlastně tu trávu celkově nosili bylo fakt hodně. Takže jsme
začali prostě všichni hulit no.

A od tý doby nějak?
8.

Od tý doby.. Já nevim, jak..

Jako tam si začal teda po těch prázdninách si teda začal..
9.

No to tak beru, tak to bude těch 10 let zhruba,

A že si třeba denně? Od tý. Vlastně od těch prázdnin? Nebo jestli jsi to měl..
10. No tak spíš to mělo nějakou narůstající tendenci, že jo asi. Všechno co děláš takhle. Když si
vezmeš, já nevím začínáš kouřit. To sama znáš, že prostě je to taková frajeřinka, že jo
schovávám se s tím a pak se to naučím a pak to prostě potřebuju. Neříkám, že. Jakoby bez tý
trávy se dá žít, ale máš tam nějakou motivaci, aby sis do dala, že jo.
Jak to myslíš jako motivaci?
11. Já nevím asi. To je těžký. Každýho k tomu táhne něco jinýho. Jako celkově je to o tom, že..
Možná budu dělat trošku chytrýho, ale prostě. Máš v mozku nějakou cestu, když to řeknu
jednoduše, kterou ti proteče myšlenka a pakliže se zuhlíš, tak ti to protejká daleko pomalejc a
třeba jinejma cestama. Prostě je to i vo tom, že nějakou věc dokážeš vidět nějak jinak. Už jenom
ta chuť k jídlu, že jo otvírá ti to chuťový pohárky, že prostě najednou dokážu vymyslet fat
kombinace jako. No myslím si, že spoustu lidí, co vařila zhulenejch vymysleli si svoje takový.
Nějakej punč domácí takhovejdle. A to je jen takovej příklad jo.
Takže, jestli to chápu dobře, tak tě bavila ta kreativita po tom co jsi měl? Nebo?
12. Tak spíš je to takový. To je něco jako když typickej Čech. Přijdeš domů, zapneš si telku, dáš si
pivo, že jo. A v případě ženský, dáš skleničku vína, že jo. No tak já si jdu a dám si bongo prostě.
(Smích) jasně
13. Jo to je takovej. Já nevim, už je to takovej zvyk, že jo
Jojo rozumím, ale vlastně furt nechápu, že teda v těch dvanácti nebo kecám, v patnácti po tý devátý, tak
co to bylo, že tě to tak chytlo? Jakoby ta hravost s myšlenkou?
14. Tak to byl asi nějaký tlak party, že jo. Jako nemohl jsem o tom přemýšlet jako dneska, že jo, ale
samozřejmě člověk nějak dospěje a taky přemýšlí trošku jinak, že jo. Opačně asi taky. Takže,
nevim asi to nebylo jako že bych přemýšlel nad tím. Prostě se mi líbil ten stav. Jo proto jsme pili
houbu jako malý.
Chápu. Okej
15. Víš o čem mluvíš sama viď?
Vím. Rozumím

16. Furt chodím na rohlík.
Rohlík?
17. No jako Blue bar? Jak bydlí kamarád
Jo
18. Tak si představ jak to tam teď vypadá. Asi tak
Aha. Tak já se vrátím k tomu dyžtak. Další otázka je co ti dává tráva? Co je pro tebe jakoby nejlepší na
ní? Vlastně to už si zmínil tu trávu, vlastně ty myšlenky, hraní.
19. Tak jako určitě. To je zase složitější jo, když to vezmem z otázky toho, že máš vlastě dva druhy
trávy, který by se měli používat prostě přes den a přes noc. Jo řekněme, že máš sativu, že máš
indicu. Takže ta indica by tě měla uspat, navodí ti nějakej hlad, poslat tě do kytek, když to řeknu
úplně jednoduše. Naopak ta sativa by tě měla nakopnout, když to řeknu jednoduše a nemáš ani
takovej hlad, ale spíš je to taková ta chechtací. Takovej ten společenskej euforismus.
Jo jo, taková ta pohoda, nakopne.
20. Jojo, je to takový, když to řeknu takhle. Problém dnešního trhu je takovej… eh ono je to i
s fyzikální podstaty, že prostě ta sativa není. Sativa zabírá hodně místa, má spoustu listí, je to
prostě nevýnosný, když to řeknu jednoduše. Proto se místo toho pěstují indici.
A to je ta uklidňující?
21. To je ta spíš přes den.
To je ta přes den? Aha
22. To je taková ta spíš povzbuzující
A tý je tedy málo? Jakoby, že ta se těžko shání…
23. Ta se těžko shání řekněme jednoduše, proto všichni hulíme indicu. Ona to není nikdy čistá
indica, to je další věc. Většinou to máš prostě nějakým způsobem.. už je to překřížený, aby to
mělo co nejvíc v sobě, tak je to nějakým způsobem prostě tak namixovaný jo, má to vždycky
určitý poměry. Ale abych to shrnul, tak většinou teda v Brně nebo takhle, kde se točí víc tědle
těch jakoby.. hmm, tak nejsi schopná prostě sehnat takovou tu trávu na denní použití. Většina
lidí prostě jde, dá si bongo a umře z toho. Já jsem byl odjakživa….no ještě to souvisí s tím, když
si dáš bong, tak eh…. Já nevím jak bych ti to vysvětlil, ale prostě dostaneš vnitřně hlavu jako
takovej tlak prostě, tak si na to musíš svým způsobem zvyknout, protože když kouříš jointa, tak
kouříš dlouho, musíš takovej nějakej….
Je to takový postupný?

24. Je to takový postupný, není to tak intenzivní. Ty prostě vezmeš toho jointa a dáš ho rovnou so
sebe. A dostaneš kopačku prostě.
Jo. Takže tě to vypne?
25. Vypne. Dostaneš tlak, ještě přes tu vodu. Mělo by tě to vypnout, samozřejmě. Většina lidí to tak
má, ale já jsem byl zvyklej prostě, ale ono to funguje ještě tím stylem, že když si dáš tu první,
tak máš takovou tu kuřáckou půl hodinku.
Kuřáckou co?
26. Kuřáckou půl hodinku, která tě živí nějakou aktivitou. Že ti to postupně nějak nastupuje. Nevím
jak bych to nazval
Jo, že to není rovnou? Jakoby, že to postupně…
27. Má to postupnej efekt prostě. Když bych to takhle řekl a než to dojde k takovýmu tomu jakoby
módu..eh.. nevím jak tydle věci úplně definovat
Rozumím
28. Tak eh..jako když vychytáš ten moment a jdeš třeba něco dělat, ale jako opravdu něco dělat, tak
se třeba do toho zasekneš do tý věci. Děláš to líp, to bych taky řekl, že to je ten přínos, toho, proč
to dělám v některých věcech.
Teď ti moc nerozumím. Můžeš to ješte…
29. Eeh. Tím, že se zhulím a jdu něco dělat. Tu věc jakoby vydržím u ní, když to řeknu jednoduše.
Fakt kolikrát by si s tím prostě praštila a.. nebaví mě to nebo když mám nějako práci
samozřejmě jako práci…To je moje striktní pravidlo, že do práce prostě nehulím, když mám
jako zaměstnání, ale když jdu někomu dělat bokem, tak to vždycky funguje na tý bázi, že
prostě.. já nevím.. jdu ti smontovat skříň, tak si dám ty dvě hlavy, dem montovat skříň. Já nevím.
Spousta lidí by ztrácelo šroubky, zapomnělo plánek. O tom to není, že jo.
Rozumím ti
30. Musíš se nedat, když to řeknu takhle.
Takže.. Dalo by se říct, že ti to dává to, že tě to udržuje aktivní a že tě díky tomu baví nějaký činnosti?
31. Rozhodně mě třeba baví víc no.
Jo, že se dostaneš do takový…
32. Mám pak lepší náladu

A třeba, že se na to i jako víc soustředíš. Dalo by se říct?
33. Noo. Jako uznávám, co mám třeba velkej problém, tak je mluvit anglicky jako zhulenej jo. Mě to
jakoby dýl trvá, jak jsem nikdy tu angličtinu nepotřeboval úplně jako na hned, takže jako
domluvím se, ale občas chvíli komolím ty slova, než se nějak vymáčknu. A když jsem zhulenej,
tak je to ještě horší.
(Smích) Rozumím.
34. Že prostě vevnitř ti jeden hlas prostě jako mele anglicky nebo ti to jako… brainstormuje..
Jojo, vím co myslíš. A když jsi zhulenej, tak to jde pomaleji.
35. No no jasně. Je tam nějaký blok prostě. To jsem říkal tou cestou tý myšlenky, jak to funguje.
Kolikrát by to šlo přímo jako jednoduše na věc, ale takhle se to chce asi pro lidi, kteří kreslej tak
často hulej jo. Je to. Rozvíjí to prostě nějakou kreativitu.
Jo. Ty jsi říkal, že taky kreslíš. (mimo záznam) Nebo že si kreslil viď?
36. Já jsem kreslil no. Spíš díky tomu hulení to asi nevydrželo. Nevím, nevím..V jistý době to prostě
nejde.
Jakto?
37. Asi na to není v hlavě místo no.
Aha, ale jakoby dřív když si kreslil, tak to si už hulil nebo o bylo ještě dřív?

38. Já jsem hodně složitej člověk. Jo. Ne čistě teoreticky, ale prostě to hulení to musí ještě
komplikovat svým způsobem…nebo ne komplikovat, ale tak trošku to…odtahuje něktrý věci
než by měli bejt.. takhle. Ono je to takový..já nevím no zní to konkrétně zase..O čem se budeme
bavit dál..teďka.. že se takhle nasměruju
Eh..nechceš jako v tomdle.. jestli je to pro tebe..
39. Já spíš nevím jakoby jak bych dál pokračovat víš..
Jasně v pohodě, tak můžeme jít dál. Není problém. Jo eeh. Podotázku mám jakoby jestli by si mi zkusil
popsat stav když se zhulíš? Jestli teda.. Už si zmínil, že jestli si to dobře pamatuju, tak z tý sativy? To je
ta pomalá, nástupná.
40. Ty si pleteš princip toho toho, ale prostě sativa je spíš taková jako euforicka a nemáš po tom ani
hlad, nemáš po tom rudý oči jako já teď že jo a tak dále prostě.. je to takový na den přívětivější.
Jako na nějaký fungování.
Takže z tý indici, která jakoby spíš utlumí takhle nějak si to..

41. Indica utlumí
No a jak to teda máš ty? Když si to teda jako dáš?
42. No já kouřím pořád tu indicu, takže já jsem v zásadě pořád utlumenej a jak je to už
dlouhodobějšího rázu, tak si na to dosti zvykneš. Máš nějakou svojí, když to řeknu rovnou
dávku, což nezáleží ani tak na tom, kolik toho vykouříš, ale jako silnou trávu kouříš. Když to
řeknu jednoduše, když budu mít jedno a druhý skéro, tak jedno bude mít nějaký hodnoty plácnu
20%, ale to druhý bude mít jenom 18. Já když budu hulit to s těma 18ti, tak mě to už nezhulí
moc, protože to s těma 20 má prostě víc, že jo. Máš v sobě už nějakou látku nakupenou nebo
nějaký ty látky nakupený a nedá ti to prostě to co si potřebovala.
Takže už jako můžeš říct, že jsi k tomu jako víc tolerantní? Že už prostě potřebuješ silnější dávku, aby
tě to.
43. Určitě. No ne, funguje to na tom principu, že ty by sis měla dávat nějaký půsty, protože když
jakmile do sebe pereš velký množství trávy, tak se to někde na těle musí podepsat. Co jsem se
jako nějak i bavil s lidma, tak problémy klasický jsou takový, že..já třeba ráno vstanu a bolí mě
úplně celý člověk, ale jakoby kdyby ti někdo drtil kost jo, ale jenom tu kost prostě.
Ale jako celý..
44. No, ale na určitých částech těla. Může jich být víc, že jo. To je prostě, já nevím. To je tím, že
toho máš v sobě moc, že jsem se doslechl o teorii, že to jde do kosti jako do morku..nevím… no
pod to bych se asi nepodepsal osobně..eh každopádně má to asi nějaký zdravotní omezení no.
Ale jak se říká sama sebe nedokážeš posoudit racionálně. Pro mě už je to taková rutina jo.
V jistým slova smyslu.
Takže už vlastně ti to nedává nějakej.. Nebo jakej je ten stav pro tebe? Pro tebe už je to takovej normál?
45. Jestli se můžu vrátit zpátky. Vlastně když chceš, aby na tebe ta tráva účinkovala víc samozřejmě
nejdůležitější je nehulit. Nehulit měsíc, tejden.. aspoň tejden a to je jednou větou zase úplně
někde jinde jo. Jak to říct. Místo toho, abych si těch hlav dal 10, tak mu najednou stačí 2 a je
tam, kde s těma 10. No je to prostě o tý osobní zodpovědnosti.
A ty si dáváš teda nějaký ty pauzy?
46. Jak kdy. Teď mi to moc nejde no. Po tom rozchodu to bylo takový těžký, ale to jsem jako přestal
hulit. To jsem se až divil, že jsem úplně jako otočil a tenkrát jsem prohlásil koupím si bongo a
bude to v prdeli a já vždycky když něco takovýho prohlásim, tak se to stane. Mám ho tady
sebou, že jo.
Jo. Jasně. Promiň ty jsi říkal po rozchodu? Jestli jsem dobře rozuměla.
47. Jo jo. Je to já nevím, někdy v půlce dubna minulýho roku jsem se rozešel jakoby s ženskou, že
jo. Eeh Jak to říct. Ona si semnou spoustu věci od tý doby, ona třeba natočila porno. Jo jo ona
natočila porno no.
Že ho někam…

48. Casting no. Plný město toho.. a další věci jo. Je to prostě.. Pustil jsem byt, že jo. Jako já se sní
občas bavím jo. Jsem upřímnej a občas je to vtipný. Jako vidím tam nějakej postup k dospělosti,
ale je to takový.
Pro tebe to byla asi konečná viď?
49. No…takhle, abych tě ještě uvedl to souvislosti. My jsme spolu hulili strašně moc. Já nevím,
jestli si někdy viděla její instagram, tak už to není taky tak horký, ale eeh. Ona prostě byla tím
pověstná, že já třeba neznám holku, která by si dala stejnej bong a ustála ho prostě a šla a dala si
druhej. Prostě neznám, fakt jako ona je ustojí. Jako já nevím, jestli.. ze začátku to asi bylo, že
jsem jí k tomu dotáhl zpátky já, protože ona vlastně….přes ty všechny věci ona
nehulila..zachlastávala všechny svoje sračky. Pak jsme začali chodit spolu a já jsem tenkrát hulil
akryly, tak jsme hulili spolu. Začali jsme spolu hulit jako víc.
Akryly?
50. Akryly a pak jsme přešli jako na skleněný jo.
Jo. Nevím co to je, ale to je asi nepodstatný.
51. Akryl je z principu levnější a asi tam může být perkulace a. Perkulace, aby si mi rozuměla, tak
prostě to je delší cesta toho kouře, že to musí nahoru, dolů. To máš prostě většinou dvě hladiny
vody a přesto se to jako dvakrát probublá, takže není to tak horký ten kouř, když to tak shrnu.
A to jste přešli na ty skleněný…
52. No. Z těch úplně obyčejnejch, platovejch jsme se dostali na ty skleněný, ale tak já nevím já
můžu hulit 6 let. Hrozně jsem se tomu bránil do poslední chvíle. Všichni si jeli bongy, já jsem si
jel čistý osobáčky, ale prostě. Nevím no..
6 let teda
53. Pak jsem se to…jako byla tam pauza. Třeba když jsem měl narozky, tak jsme si rozmátlil bonga.
To jsem si dal jako k narozkám nehulení bonga….to je špatný a
A takže po tom rozchodu tam si nějak stopnul a potom si nějak začal zase víc..
54. Jako co jsem zase šel pak zpátky domů, tak to bylo spíš takový..jak bych to řekl…někam jsem
nechtěl, stačilo mi hrozně málo. To bylo i hrozně zvláštní. Vem si, že hulíš 3 gramy denně. Ty
jo ten jeden pověstnej večer jsem jich dal snad 6. Přes bongo, přes strašný bongo, který když si
dám dneska, tak z toho kašlu, prostě to nemůžu kouřit tydle ..vstřebání. To je ještě tak, že ty
vysaješ vodu a ta voda ti tlačí jedním varem, že jo tlakem vody eh do tebe ten kouř, což tě prostě
nuceně nakrmí. Já nevím, já prostě na tydle věci nemám.
Chápu
55. Je to už moc a přes tu.. vlnu jsem zvládnul jako 6 gramů za den a to jsem spadnul, že jsem si dal,
já nevim 0,2 nebo já nevím. To asi moc ubírám jako. Jako 0,4 brko a šel jsem prostě spát jo. Já

nevím, jestli to byl pro mě nervový šok, že mě to zabrzdilo, že jsem nechtěl hulit dál. Takhle,
takhle to prostě fungovalo. Po nějaký době se to zase začalo zvedat. A jsem tam kde jsme byli
A to je jak dlouho, jestli se můžu zeptat od toho rozchodu?
56. To je tak rok. No bez měsíce rok.
Okej a ještě jaký máš stavy? Tak to si říkal, že to teda záleží, jak si na to moc zvykneš a třeba teďka,
momentálně, když se teda zhulíš a dáš si teda nějakou teda, aby ti to dalo nějakej stav, co u toho
prožíváš?
57. Normální. Mě to přijde už prostě normální.
Já nevím, třeba veselost nebo..
58. To je spíš jako úměrný tomu, co řešíš, co děláš, co prostě to.. Někdy se zhulíš, aby si měla prostě
strávenej čas s někým, kdo se taky zhulil. To je vtipný, že lidi co taky hulej, tak se prostě poznaj
i třeba na dálku. Jo stačí, když nebudu zhulenej a přijdu prostě někam do krámu a bude tam
někdo obsluhovat, kdo bude taky hulit a vy se dáte nějakým způsobem jako do řeči. Fakt to tak
jako funguje tendle mechanismus. Prostě hulič si huliče najde. Nevím proč, jestli je to nějakýma
gestama nebo jestli, jak už člověku přijde jako normální. Já sám sebe fakt nedokážu posoudit, co
jako dělám, když jsem zhulenej
To ne. Nemyslela jsem co děláš, spíš co
59. Nebo jak vypadám, když to řeknu..
Ne Ne, na to jsem se neptala spíš jakoby co u toho prožíváš, jestli třeba jako je normální, ale zálež na
těch okolnostech, tak je to víc takový intenzivní? Nebo?...
60. Spíš to není tak intenzivní v některých případech. To je zase druhá strana mince bych řekl..Máš
toho prostě tolik a už tě to tolik nebaví, že se zhulíš a přestaneš některý věci řšit, když to tak
řeknu. Jo to už jsme u tý indici, že tě to tak jako uklidní, že je to prostě, jo a proč já se v tom tak
hrabu. Já to radši nechám bejt svým životem žít a ono to nějak dopadne. Jako jo, je to tak.
Supr
61. Takže asi takhle, ale dalo by se najít dalších tisíc jako věcí, který by se dali přirovnant, že jo
Ale pro tebe montálně spíš jako.. uklidňuje
62. Jestli to mám nějak zdefinovat, tak uklidňuje.
Okej a kdy si nejradši dáváš..já tady mám napsáno jointa, ale je jedno jestli brko nebo bongo?..
63. To je.. když by se to srovnalo s matrem, tak todle je taková buchna.

Aha. Okej
64. Když to máš říct takhle.
Ale kdy si nejraději dáváš tu buchnu, jestli ráno nebo k večeru.. v jaký části dne?
65. Hele jako já jsem rád po ránu střízlivej. Nemám rád to, že jakoby vypadneš z tý zhulenosti a
protože většinou jsem dlouho do večera vzhůru a.. já spíš jako žiju večer prostě dopoledne nebo
já nevím do dvou hodin je to takový prostě blemcání a pak začnu jako fungovat. Něco jinýho je,
když člověk chodí do práce, ale když momentálně mám nastavenej takovej režim. Prostě většinu
věcí řeším odpoledne nebo večer. Á… já se teď trošku zasek jaká byla otázka.
Kdy si to nejradši dáš. Takže teda ráno ne. To si říkal, že to chceš být střízlivej
66. Jó takhle. Nějak se prostě jakoby nastartuju, což někdy může trvat 2 hodiny někdy 6 jako a pak
teprve.. Spíš už eh, neříkám, že to.. je to tak i třeba jako ze zvyku když to řeknu
Ze smysku?
67. Ze zvyku. Že už je to prostě podstatě nastavený tak, že kdybys šla s někým na pivo, tak já jdu na
bongo.
Jo. Rozumím
68. Jo takhle to jakoby…. Ne říkám prostě komický na to je to, že jako krátkodobá paměť pak jako..
sama si to viděla na tý otázce, ptal jsem se tě na ní znovu, ale já někam přijdu a ty za mnou za 5
dní přijdeš, že ta leží deštník a já ti popíšu, že ten deštník měl já nevím fialovou barvu, že měl
dřevěnou rukověť, že u něj bylo todle todle todle. A vysvětli mi proč? Já to nechápu prostě.
No to nevím. Třeba tě nějak zaujak
69. Myslím si, že. Ne nejde jen o deštník to byl fakt blbej příklad.
Jo rozumím prostě, že něco
70. Mám paměť na takový detaily. Hrozně mě to jako štve na jednu stranu, protože to jakoby
neovládáš. Přitom ta krátkodobá trošku trpí. Je to prostě zvláštní.
A myslíš, že to máš z toho hulení třeba?
71. Jako tu krátkodobou určitě. To. Každej kdo hulí, tak se s tím musí smířit, že prostě některý věci,
když třeba na tebe mluví víc lidí, musíš psát nebo dělat si nějaký mimo technický pomůcky nebo
něco čím si pomůžeš sama jinak seš prostě v řiti.
Kdy se ti to začalo zhruba zhoršovat? Jestli je to nějak moment, kdy si to pocíťoval, že aha, tak to je
v prdeli.

72. Hele už je to tak dlouho, že já nevím přesně. To je prostě. Prostě se to stane časem no. Každý. Je
to opravdu nějakým způsobem úměrný tomu kolik toho hulíš. Když si budeš dávat pauzy, že jo
bude to lepší. To je jako ze vším.
To máš pravdu. Pak mám ještě otázky, jestli je něco co ti tráva bere? To je právě opačně, že jestli ti teda
něco dává, co ti bere. Jestli je na ní něco negativního.
73. Ale jako určitě občas máš takový jako, jasně jestli je to tím, že to přepálíš nebo třeba úplně
nechci říct nevychytáš situace, ale neodhadneš situaci jo, že se prostě zhulíš jak pes, že si myslíš,
že něco nemusíš a pak přicházejí ty vnější podněty, který tě prostě jako drážděj. V tu chvíli to
může být, že si hrozně zhulená, zpomalená a někdo na tebe dělej honem rychle něco. Jo
nejlepší, když to znásobíš ještě několika lidma třeba jo. To je úplně ideální stav. To pak je jako
individuální na tom, jak si to ta hlava přebere, když to řeknu jednoduše, jak se s tím vyrovnáš ty.
Takže a to se ti stává kde, třeba, že na tebe..,že se teda zhulíš a najednou po tobě někdo něco chce.
74. Jak říkám, já řeším spoustu zvláštních věcí.
Takže jako ohledně práce.
75. Hmm mám hodně na (nejsem si jistá) na účtu, takhle bych to řekl.
Takže ti to… Já nevím, jestli jsem to dobře pochopila, že tě to jako zpomalý nebo…neumíš dobře
reagovat?
76. Já to teď trošku přeženu, ale v tu chvíli si přeješ umřít prostě. Jako nebejt ta, zmizet, cokoliv
prostě.
Jo, že chceš být jako v tom stavu prostě a v klidu…
77. No jasně no, třeba ty chceš nějakým svým způsobem relaxovat, ale někdo ti naruší tu osobní
bublinu což tě nějakým způsobem irituje, tak to by tě iritovalo asi i normálně, ale ten vnitřní
pocit to asi umocní nebo tě umocní ta zhulenost.. to prostě jako.. tě to podráždí asi víc možná.
Ne ani tak podráždí jako kolikrát tě to dovede do stavu, kdy ty nejsi schopná se ani vlastně
vyjádřit jako, že nejsi schopná složit větu.
Takže ti to jako třeba bere to, že rychlost reagovat?
78. Skoro bych řekl blokuje tě to. No to každopádně.
Blokuje..jako jednat?
79. No prostě třeba, než by si řekla nějakou větu, tak to chvíli prostě.. něco správnýho, tak ti to
prostě dojde třeba až po půl hodině, co se to stalo jo. To přeháním zase, ale jde o situaci že ho,
ale.
Jasně, takže zpomaluje

80. Typicky, když jde na tebe, v tomdle stavu skočí na tebe obchodník a chce tě dostat, což teda já
jako nejsem ten typ člověka, ale naivnějšího by třeba ukecal a je mu by pak po půl hodině došlo,
já jsem blbec, že jo. Nechal jsem se ukecat na úplnou blbost jo.
Aha
81. Jo když to tak vezmu, tak to je velký negativum toho. Když to prostě přeženeš a jsou situace já
nevím plácnu, kupoval jsem si věci jo a na to smlouvání to chce nějakou duchapřítomnost a to
jsem jakoby tím jak jsem se zhulil ztratil. Takže.. To třeba dopadlo trošku hůř na tý ceně, než by
dopadlo, když bych nebyl.
Jo, že si jako prodělal.
82. Ne prodělal, ale že člověk by byl jako vychcanější kdyby byl jak říkám takovej duchapřítomnější
Takže když teda máš někoho oslovit z těch zákazníků nebo něco teda..
83. Neřekl bych oslovení, ale spíš zpomalená reakce. Já třeba osobně moc nevím co to je mít strach.
Ne já nevím.. Já si to třeba představuju, že máš teda něco nabízet nějakýmu zákazníkovi a právě to, že
nejsi tak pohotovej, takže třeba že se nechytne nebo… že ho neukecáš?
84. No..jasně, že třeba odkejveš i to co by si neodkejvala normálně, že si taková jako únosnější
k nějakým dohodám nebo.. já nevím jak to… člověk tě prostě líp ukecá
Dobře a to myslíš, když oni nabízí něco tobě nebo ty jim?
85. I tak i tak. To je úplně jedno. Předmět toho.. to byl zase takovej blbej příklad, ale předmětem
toho bylo, že když se s někým o něčem dohaduješ nebo když s někým smlouváš nebo když něco
řešíš jo prostě tě snáž ojebe když to jakoby přeženeš. Když teda to, rozhodně jak jsme říkal,
takový to ranní vstávání a to jo člověk je docela rozlámanej. Takovej. Občas je to takovej
zombie walking. Když to prostě večer přeženeš a ta kocovina je taková. Je prostě.
Je trávová kocovina?
86. V podstatě jo. Hele můj dnešní příklad jo. Já jsem šel asi ještě v 1 v noci si dát asi 3 bongy, šel
jsem spát někdy ve 2 a v 7 ráno mě vzbudili. Prostě už jsem neusnul jo. Jenom jsem se teda válel
v posteli, ale prostě musel jsem zase nějak fungovat a samozřejmě nestihl jsem z toho večera
vystřízlivět. Po 3 hodinách spánku a po tom, že to….nestihneš to. Takže určitě ti to nějak
ovlivňuje ty rána a já bych i sám u sebe řekl, že mám problém s tím jakoby vlhkým kouřem,
protože to brko je jakoby suchej kouř, když to řeknu jo, ale tím jak to hulíš přes tu vodu a máš
tam vodní páru, tak je to vlhkej kouř. Jako docela trpí i průdušky občas a to je jeden z důvodů
proč já nemůžu hulit jakoby od rána, takže díky tomu i jakoby nějakej čas nechci třeba ráno hulit
no. Ale třeba no.. myslím, že mi to dělá těžký rána no, že třeba z mýho pohledu, když si na tím
takhle zpětně přemýšlím, tak by bylo dobrý dát si nějakej calm down večer , prostě už hulit
nebudu jo, nechat si hodinu dvě jo, aby se s z toho dostal jo. Nebo jich prostě.. hele jako já
nevím který lidi budeš zpovídat, ale já jsem fakt hrozný hovado.
Ježiš né prosimtě. Ne nemusíš se stydět nebo tak…Já nesoudím

87. Já se nestydím jenom představ si, že si dáš třeba 10 bong za hodinu. Moc lidí by to nerozchodilo
fakt.
No já třeba ne. Já bych umřela. Chápu
88. Jo už prostě fakt jedu extrémy a jenom to tak… proplouvám životem, když to řeknu jako.
Okej. Právě teď jak si naznačil, že proplouváš životem, tak eh jak si sním spokojenej?
89. No, tak znáš to no. Mohlo by to být lepší vždycky, ale tak já nevím no. Nepřijde mi, že by ta
tráva to brutálně ovlivňovala. Samozřejmě asi bych si třeba našel čas na jiný věci, o který bych
se měl starat když to řeknu takhle. Protože já jsem třeba byl v Cheironu. Taky jsme se bavili o
nějakým odvykání museli jsme se…
Cheiron?
90. Ano.
Co to je? To neznám.
91. Tady takový odvykací centrum nebo jak bych to nazval.
Aha to jsem vůbec nevěděla.
92. Tam si chodí feťáci měnit buchny víš a podobně. To je…
A tam si šel..
93. Šel no tenkrát ještě z Alenou (změna jména). Nebo noo, ona jí tam dotáhla maminka řeknu
takhle a já jako správný partner jsme tam šel s ní. Jako párkrát jsme tam byli, pak to stejně
vyhořelo, protože ona je taky strašně „důslednej“ člověk, že jo. Jako já občas jsem jo, ale na
todle ne. Na to nemám úplně fakt…No každopádně prošli jsme si jakoby nějakejma stupňema
zkoumání prostě toho jakoby proč to děláme, kdy to děláme nejvíc a tak dále, což….eh…Docela
se mi jakoby, to se mi právě líbilo, že ona dostala za úkol, že si má prostě čárkovat kolik kotlů
(bongů) si denně dá a nejlépe k tomu ještě psát v jaké příležitosti. Což ti samozřejmě dá nějakej
obrázek o tom proč to děláš, kdy to děláš a proč to děláš tak často třeba. V jakých chvílích nebo
situacích nebo okolnostech, že jo. Každopádně dospěla k názoru, že když je naštvaná, tak se tím
uklidňuje, protože tam bylo těch čárek až kam. A i tak já to tak beru no. To je hlavně prostě na
uklidnění.
Jako, že i ty si dáš, že si to měl podobně, když si naštvanej, tak si dáš?
94. Jo to každopádně. Je to taková první pomoc. Že to prostě utlumí a přestaneš nějak nad tím
zbytečně bazírovat.
Jasně, ale zpátky k tý otázce. Teďka momentálně, jak to máš se svým životem? Jak si s ním spokojen?
95. No jsem a nejsem no, ale nepřijde mi, že by kvality mýho života nějak ovlivňovalo hulení.

Na to se neptám. Prostě obecně. Jak to..
96. Jako dá se no. Samozřejmě bych některý věci….. (poznámka autora: smazal)
A co by to třeba bylo? Co by si chtěl změnit?
97. Tak to, co chce každej, že jo. Barák, auto, spolehlivou ženskou.
Že už jako..
98. Už je to těžký no. Se vším no.
Že už by ses chtěl nějak usadit?
99. Tak jako není mi úplně nejmíň, když to řeknu, že jo, ale neříkám, že bych chtěl támhle dvacet
dětí nebo to já chci jen prostě mít něco svého. Svoje hodnoty. Jako já neříkám, že bych už
nevyrazil támhle po světě nebo to, ale jednoduše řečeno chci se někam vrátit.
Vrátit?
100. No mít nějaký svoje místo. Mít svý skladiště, dílničku kam si budu házet svůj bordel a dělat si
tam svý pokusy a podobně.
Domov.
101. Domov no. Něco jak domov no.
Chtěl by si vybudovat domov?
102. Nevím, jestli bych to takhle nazval, ale asi domov.
Hmm, to je hezký
103. No. Stejně k tomu všichni spějem.
To je pravda.
104. Řeknu ti to ještě takhle. Jako po škole jsem jezdil po stavbách. Jednou jsem to měl, že jsem 6
dnů makal, 6 dnů jsem měl volno, ale nebavil mě takovej život. Ješte jsem do toho dělal školu po
tom, takže to byla taky prdel no. Vůbec jsem nestíhal jakoby nic potom. Ve škole řešit nebo
jakoby nebo spíš jsem na to neměl ani náladu některý ty dny, takže nevím no. Asi to není úplně
ten styl života, kterej bych chtěl no.
Jako, takhle..

105. Furt někde lítat věčně.
Jako mít třeba trvalou práci nebo.
106. No ono i asi záleží na tom, co budeš dělat. Když bych já nevím dělal..já nevím jak to říct, ale
jakoby jezdit makat rukama na stavbu někam do pryč mi nepřijde prostě věc, která by tě někam
posunovala to je spíš stagnace že jo.
A to jsi dělal?
107. To jsem dělal ze začátku. To jsem dělal v Metrostavu a prostě jsem musel, ale tak zase na
druhou stranu, člověk potřebuje nasbírat zkušenosti.
No jasně. To určitě.
108. Já ti tady jako na stůl vyskládám tisíc papírů jo. Jako co s týče kvalifikace, tak už jsem někde
jinde. Já nevím no, jestli to mám říct takhle, tak moje vize do budoucna je asi taková odject do
Reichu někam něco svařovat.
Kam? Promiň já jsem nerozuměla.
109. Odjet do Německa
Jo do Reichu si říkal.
110. No no, protože prostě já nevím no. Dělám to už pár let, mám na to všechno možný a vím, že jsou
tam hezký peníze. Tady člověk dělá za půlku třeba, ne-li za třetinu.
To je hezký. Co by si pro to mohl dělat, aby si odjel?
111. No asi se začít učit německy, když to vemem kolem a kolem nebo si shánět konkrétní práci na
Euresu
Kde? Europass?
112. EURES. To je něco jako pracák, ale jakoby Evropy celkově. To je jakoby nějaká databáze, kde
si hledáš vyloženě prostě na ty státy sousední nějakou práci jo. Vlastně můžeš tam přesto i
vyřešit i nějaký jakoby, né úplně víza, ale dneska že jo se řeší nějaký ty papíru kvůli práci, takže
takhle obecně. Je tam spousta takovýdlech věcí. Já jsem už o tý možnosti přemýšlel. Chtěl jsem
tam samozřejmě odjet i s Alenou (změna jména), ale to nevyšlo.
A sám by si jel teďka?
113. Sám by sem jel no. Já jsem. Jako přiznám se asi jsem byl srab, tak jsem potřeboval tu berličku
jako „pojeď někdo semnou“.
To určitě. To chápu.

114. A ona tam i jakoby byla, že nějakým způsobem i věděla, jak v tom chodit, protože každý ten
národ má nějakou jinou mentalitu, že jo. Funguje to tam jakoby jinak. No, ale prostě nikdy jsme
se k tomu nedostali.
Jak dlouho jste spolu byli?
115. 2 roky skoro.
To je dlouho
116. No už to bylo komplikovaný.
Chápu, ale já ti s tou berličkou naprosto rozumím. Je to asi těžký co?
117. Není těžký tam začít sám. I když bych třeba. Neříkám úplně v tom oboru, kterým se chci vydat
já jako docela příbuzný nebo, ale není to prostě to, co bych chtěl dělat já.
A co to je?
118. Tam jsou jako kamarádi. No to svařování, ale známý tam třeba dělají seřizovače. Nebyl i asi
takový problém dostat se nějak k ním, ale já nechci prostě jo. Ani za těma lidma. Nějak udržovat
s nima nějaký styky.
Promiň. Já to stou prací pořád nějak nechápu. Takže ty pořád svařuješ teďka?
119. Já teď jakoby práci oficiálně nemám.
Jo, takže teď ne, ale děláš ty „bokovky“, když to tak nazvu. Ty si říkal, že děláš ty Iphony spravuješ..
120. Hele takhle. V mojí práci se stala. Úplně jednoduše to řeknu. U nás se prostě dělali věci podle
nějakých starých výkresů a točili se tam lidi a byli tam další jako různý vlivy i s těma pozicema.
Už jenom, protože tam byli kamarádi kamarádů a jo. Prostě takovej malej rodinej podnik, takže
tam byl takovej dost specifickej vzduch. A nějakým způsobem se prostě majitel zbláznil a začal
v uvozovkách „blbosti“ nebo v podstatě to byli i věci, který byli k věci jako, ale jako my
abychom to řešili přímo a jednoduše, tak jsme to vzali obklikou jo a zbytečně jsme do toho
narvali tisíc peněz nebo. To prostě fyzicky ten majitel udělal, takže to samozřejmě nepřineslo
úplně tíženej efekt a bylo už tam takový klima, že jsem prostě hodil na stůl dohodu a šel jsem.
Což je teďka zhruba 14 dní.
14 dní. Tak to je docela krátká doba.
121. Bude to 14 dní. Jelikož jsem neobjevil nic, co by bylo řekněme lukrativního tak jsem se zatím na
to a čekám právě, že bych jel někam pryč.
14 dní je krátká doba. To jako. To si myslím, že je těžký nají během tak krátký doby nějakou práci.
122. Jako práci si najdeš ze dne na den když chceš.

To asi jo, ale ty asi nehledáš něco jen tak.
123. Nepůjdu dělat do fabriky na 3 směny za 16 tisíc.
Právě. Nepřijde mi podle toho co říkáš, že to by si dělal a to je skvělý.
124. Ne jako. Musíš to brát zase takhle jo. Já mám jeřábnický papíry, tím pádem i vazačšký. Mám
jakoby evropský papíry na vaření jo na Céóčko (CO). Jinak umím vařit se vším co mi nacpeš do
ruky prostě. Jako když chceš někoho jakoby soběstačnýho když to řeknu, aby ti dělal velký
svařence, tak co víc chceš potom. A já se tady nehodlám zakopávat.
Takže by si chtěl do toho Reichu.
125. No asi jo, když to tak shrnu.
A kam by si chtěl nejradši? Do jakýho města?
126. To jsem zas takhle neuvažoval. Jako asi by to chtělo něco. Nějakej rozumnej kompromis, že jo.
Jako nebudeš jezdit 600, aby si tam zase pak to.
A ty by ses tam nechtěl přestěhovat?
127. Hele takhle úplně ne, protože já Němce úplně nemám rád. Fakt to musím říct takhle prostě.
Anglicky kdykoliv, kdekoliv, ale když ti to třeba převedu takhle, tak jsem dělal seřizovače
v Yanfengu.
Kde?

128. Yanfengu. V tý naší skvělý fabrice naproti Maso Planá. A dělal jsem ho tam ve fázi, kdy oni
Číňani vlastně koupili lisy a vlastně vůbec nevěděli, co tam kdo bude co dělat jo. Takže my
jsme tam přišli jako kdokoliv, cokoliv. „Tady mi to podepiš a je z tebe seřizovač“. Jo a hrajte si
jo. Občas se tak jako ptali. No to stojí 35 miliónů, todle je tu zbytečný, todle je tu zbytečný, todle
je tu zbytečný. Jo oni prostě jen s takovýma konstrukcema, aby to bylo asi na VZP. Trošku
předimenzovaný to bylo. Takže utratili soustu prachů za tydle střiky. Dali to do rukou nám,
řekněme ne úplně adekvátně připraveným, vyškoleným lidem. A my jsme si hráli no. A jediná
naše berlička byli Němci, který do toho museli umět mluvit anglicky. Přestav si, co to pro
Němce je mluvit anglicky. To je. To bylo i prostě cítit jo. Čecháčci blbý jo. Smrdělo to takový
hnusným hejtem jo prostě.
Jo rozumím. Jako, že se jim nechtělo mluvit?
129. Nebylo to pro ně úplně příjemný no. Když to řeknu takhle, kdyby si tam přišla s nima mluvit
německy, tak oni se úplně poserou blahem. Jako fakt opravdu. Bylo by to o něčem jiným.
Tak uvidíš viď. Třeba pokud tam pojedeš, tak třeba tam budou přívětivější mluvit anglicky.

130. Moc šancí jsem jako no. Chci prostě umět německy. Jo, jestli se chceš chytnout jakoby, tak to
jinak nejde. To by asi nebyl problém, ale já prostě nevím no. Mám s tím takovej osobní problém
a tou němčinou. Angličtinu sem se mohl učit třeba 13 let. Jo dejme tomu. Stejně mi asi nejvíc
dalo hraní počítačových her a Southpark. Vážně? Vážně.
Ale já ti rozumím.
131. To bylo moje dětství, kam mě to posunulo, naučilo prostě poslouchat nebo..
Já se taky naučila přízvuk anglickej na filmech, takže ti rozumím.
132. Poslouchej britskej humor na tom se člověk taky jako natrénuje.
Jo jo. To je pravda no. Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?
133. Nejdůležitější věci? No (smích). Teď si mě dostala. Já sám vlastně ani nevím.
Vlastně. Před tím si říkal, v rámci toho, co by si chtěl mít to svý, kam si hodit ty svý krámy..
134. Hele když to vezme z takovýho toho lidskýho hlediska, tak samozřejmě nejdůležitější jsou
takový ty nejvýznamnější lidi ve tvém životě. Takže v první řadě asi rodina a takový ty dobrý
kamarádi, který ti nepochcali záda, když to řeknu jako jednoduše. Když třeba v nedávný době mi
kamarádka po devíti letech udělala docela jako…, ale to nebudeme řešit. To je jedno.
Každopádně asi tydle věci jsou z toho lidkskýho pohedu asi nejdůležitější, ale z toho takýho jako
racionálního pohledu dnešní doby jsou samozřejmě důležitý ty materiální hodnoty.
Ale co tvoje hodnoty?
135. Asi jakoby takhle v kostce. Z lidskýho hlediska si záležíš, si zakládáš na rodině, děláš pro ně
nějaký věci, že jo. Pak samozřejmě musíš myslet na sebe v první řadě jako vždycky a co se týče
jako toho racionálního pohledu dnešní doby, tak já nevím pro mě je třeba důležitý mít počítač,
protože dělám spoustu věcí okolo. Je to taky prostředek asi pro nějakej přínos informací? Když
to řeknu takhle. Dneska to asi jinak nejde, že jo nebo počítač, telefon. Jo já nevím a každopádně
zdraví.
Zdraví
136. Protože dokud budu fungovat, tak to bude dobrý. Když přestanu, tak je to špatný. Ale jako asi
jako každej dospělej člověk prostě nemůžu sedět na prdeli, musím generovat peníze prostě jinak
to nejde.
Zmínil si teda rodiny, jak si říkal z toho lidkýho hlediska. Co třeba..Já jsem teda pochopila, že si bydlel
s tou přítelkyní a teďka, že si zpátky u rodičů?
137. Šel jsem zpátky no.
Jo. Jak s nima vycházíš?

138. No je to takový vrtkavý občas no, ale tak já nevím jak ti to asi víc.. Můj milej, úžasnej tatínek se
o mě hrozně staral jako když jsem byl malej a ono to v podstatě fungovalo tak, že naši, já nevím
asi v mým roce a půl rozvedli a on si nabrnkl ženskou tady na Pražáku a ještě tady takových 6 let
zůstal. A pak prostě zmizel. Jo, dluží do dneška řeba tak čtvrt mega na alimentech teda to už je
asi promlčený, takže je už neuvidím a jiné další smutné věci, takže jsem vlastně celý život
fungoval jakoby tím způsobem, že on umřel i děda, když mi byli 4, tak jakoby zůstali všechny
ženský tak nějak jako pospolu a já snima.
Takže s ženami. Jsou ve tvém životě hlavně ženy.
139. Babička, teta a máma no.
A teďka bydlíš teda s mamkou? Nebo jste všichni spolu?
140. Všichni v jednom baráku. Všechny ženy no.
To je hezký
141. No to asi moc ne, ale myslím si já osobně…, ale jako jo no bydlíme spolu.
A zastáváš tu mužskou roli doma?
142. Jak v čem.
Obecně. Ty jsi říkal předtím, že když smontuješ kde co chceš, tak třeba takový ty chlapský věci.
143. Jako samozřejmě, ale zase mě limitují věci, který řeším někde venku. A je fakt, že tydle věci
jako nemíchám a nemám ani tendence jakoby řešit to co se stalo na jedný straně bariéry s tou
druhou stranou. Jako řešit to co dělám venku s rodinou a obráceně.
Jako, že to s nima nesdílí co děláš venku?
144. Já nemůžu. Já občas dělám jako špatný věci jako z toho takovýho veřejnýho pohledu, i když ony
jako vlastně špatný nejsou, ale.
Myslíš, že by to jako nepochopili? Nepřijali?
145. Určitě ne. Tím jsem úplně smířenej. Prostě do jistý doby to musí být takhle no. Mě to taky
nedělá radost, ale zase bych si tím přidělal spoustu starostí, který nepotřebuju. Jsou pro mě
zbytečný v tudle chvíli. Nemusel by člověk ještě řešit tu emocionální stránku toho všeho a tak.
Jako žena to asi chápeš, že je to takový.
Velmi dobře ti rozumím.
146. Jakoby děláme věci tak nějak praktičtějc.
Takže doma jako vycházíte, ale nesdílíš s nimi….

147. Určitě, ale s určitýma omezeníma, že jo. Asi tak jako všude jinde.
A co třeba děláš pro to, aby jste vycházeli? Aby jste měli dobrý vztahy.
148. Tak asi každej kdo mě zná, tak ví, že jsem docela autoritativní člověk, tak jsem jako no občas
musím sám jako ubrat, když to řeknu takhle. Není to, že by si mohla bejt ……(nerozumím),
když to řeknu takhle.
Nějak jako zatnout zuby?
149. Hmm, ale tak když to tak řeknu, tak pro mě to taky nebylo jednoduchý. Já fakt nejsem člověk,
kterej by se někoho doprošoval. Dělám to fakt velice nerad. A tady to, ne že bych se jako
doprošoval ony mi to samy nabídly, ale prostě..samozřejmě to sebou přineslo spoustu emocí
vrátit se někam, když odejdeš úplně.
Jakoby, že si se nedoprošoval, aby ses mohl vrátit?
150. No no. Ony mi to samy nabídly, ale jak říkám když už někam odejdeš je těžký se vrátit, tak to
fakt je. Já vlastně nemám ani svůj pokoj, jsem jakoby jinde. Je to pro mě všechno jakoby jiný,
nemám třeba svůj klid. A samozřejmě, když bydlíš rok sama, tak si zvykneš dělat věci jinak.
Podle sebe. Nějakej pořádek, dělat věci, tak to prostě najednou nefunguje.
Musíš se podřídit vlastně tomu jako..?
151. Neříkám jako musíš se podřídit, ale jsou věci který by tě jako omezovali míň kdybys měla
vlastní byt. Ošemetný na všechny strany.
Ale jak teda říkáš, že abyste spolu vycházeli, že jakoby potlačíš trošku ego..jakože zatneš zuby.
152. V podstatě ano no. Ono to pramení z toho, že občas jsou věci, který já s nima řešit nemůžu.
Jo a ony na to třeba narazí a…
153. No já musím být prostě za debila. Jinak to nejde, fakt jako.
Že se třeba vyptávají? Že musíš být za debila? Teďka to moc nechápu.
154. Hele já bych jim třeba jako hrozně rád ukázal kolik jsem schopnej vydělat za den jo, ale to
prostě nemůžu.
Jo takhle. Rozumím
155. Chápeš? Něco takovýho…moc bych to..
Okej. A máš představu jaký by si jednou chtěl být? Čeho by si chtěl dosáhnout?

156. Jak jsem říkal, takovej ten (nerozumím, zřejmě prototyp) týdle společnosti, ne barák, auto. Děti
samozřejmě po sléze. …(nerozumím) a všichni jsme šťastný.
Takže takovou tu představu šťastný rodiny?
157. Tak samozřejmě nějaký to zázemí musíš mít, že jo. Musíš to tam tlačit, že jo, protože asi
nechceš umřít stará sama. Když to řeknu takhle. Nějakým způsobem to tam musíš kopat.
Tu práci si říkal v tom Německu viď. Ten domov…
158. Teďka asi momentálně jo, ale já nevím, jestli bych tam chtěl třeba odjet teďka víš. Nevím co
bude no. Spíš jenom taková teze.
A co..vlastně kromě tý práce, toho domova..nevím jestli se teď hodí ta otázka, ale co děláš pro to
uskutečnění těch představ a ideálního toho..
159. Co můžu.
Konkrétně nějak…
160. Ne, tak já nevím no. Teď to je těžký no. Jak už si znova říkala jsem doma 14 dní a spíš. První
týden jsem vybaloval věci, který jsem totálně nestíhal prostě. A teďka mi do toho přišla jistá
záležitost o který nechci mluvit, ale prostě jsem jí musel řešit a samozřejmě, že jo hledání tý
práce je nějakým způsobem omezenější, ale je to daný tím, že já třeba denně kontroluju, co
denně přibyde na Úřadu práce a stojí to prostě za hovno, když to řeknu úplně jednoduše.
Opravdu, když to přeženu třeba z 200 nabídek se mi líbej 6. Z čeho třeba ještě musím
vyselektovat, protože je tam nějakým způsobem. Mě to třeba zaujalo, ale bude problém tam
dojíždět nebo nechci úplně dělat vedle firmy, ve který jsem dělal před tím, že jo.
No jasný. To ti rozumím. No a třeba ty „manželky“.. no to je takový blbý, co to pro to děláš..no nevím
co bych k tomu..
161. To taky nevím, co bych k tomu řekl. S tím nic dělat nemůžeš. To musí přijít samo.
To máš pravdu no.
162. Všechny tydle ty věci vždycky přišli jako. No dobře můžeš chodit někam na párty, ale prostě asi
chlap nemůže cíleně lovit, jak to dělá ženská, když to řeknu takhle.
Myslíš? Já mám teda opačný zkušenosti, že chlapi loví.
163. Jakoby no jasně, vy se necháváte lovit, ale vlastně vy lovíte. To je ošemetný. A takhle je to
dneska nastavený. Dneska je to no dobře, tak budu hrát, že ho miluju, viš jako…Nechci házet do
jednoho pytle teda. Dneska, já nevím je to nějaký zkažený. Spíš nemám hezký představy.
Jako o ženách? Nebo o setkávání se s nima?

164. Celkově o tom, jak to dneska funguje.
Toho setkávání se, vyhledávání se?
165. Mám neuvěřitelný množství příkladů, protože to je taky vtipný, teď plácnu dost lidí se mi i jako
snadno svěřuje. Takže se občas dozvím věci, který jsou nad moje chápání ikdyž jsem sám zažil
věci, který byli nad moje chápání už třeba jenom s Alenou, když budu úplně konkrétní.
Každopádně nepřijde mi úplně normální prostě holka chodila s jedním a soustavně ho podváděla
s dalšími 6. Jezdila na dovolený a tam si užívala s dalšíma nějakýma cizokrajnýma kolouškama a
takhle jo to je prostě už moc.
To je strašný.
166. Strašný je, že to dělají oba, takže to je ještě lepší, když si nadávají do to jaký jsou kurevníci
vzájemně a oba dva mají špinavo před prahem. No já nevím prostě, to říkám já k tomudle
nemám už žádný ideály. Když si nalijeme čistého vína, půlka Tábora (změnit?) točila porno,
promiň 1/3 točila porno, půlka dělá eskort. Vyber si. A z toho celýho ještě půlka bere matro a
další sračky, což prostě ne to, že jo.
Takže..spíš jako že není na výběr myslíš jo?
167. Je to těžký. Jako s kým by si člověk rozuměl a měl to v hlavě srovnaný, v mým věku to je těžký.
Ale semnou to taky není jednoduchý, že jo.
Takže pro tebe co se týče toho vztahu, jsi z toho co se tady děje, snad můžu použit slovo-znechucen?
168. Jo jo.
Takže pro tebe to tady prostě není okej a máš asi nějaký tradiční představy o vztazích.
169. No no, to bych asi úplně neřekl, ale tradičně.., ale já jako nevím v čem je problém víš, já
nechápu proč by musel dneska každej jako honem, honem já pro sebe. Jako takový chamtivý,
sobecký chování jako ve všem jo. V těch vztazích prostě přehnaně.
Jako, že ti vadí, že nemyslí na toho druhýho?
170. Hele já znám prostě spoustu konkrétních příkladů, já bych třeba rád řekl ty jména, ale to je…
Ne, ne to ani není nutný.
171. Prostě jenom chci říct, že znám spoustu příkladů holek, který se prostě vyživují takzvaným říká
se jim, no ne zajíčci, ale štěňátka jo. Štěňátko je typický typ kluka, který přiběhne na zavolání jo,
já nevím udělá ti masáž nohou, prostě cokoliv ty chceš jo. Jestli to můžu říct takhle obecně, tak
mi přijde, že jako největší stimul je pozornost tý holky. Ony prostě choděj a dělej jakoby
všechno za tu holku. Je to prostě ochočenej debil. To je po každý…Opravdu znám jako dost
tědlech holek, který todle praktikujou běžně.
Že si ho jako ochočí?

172. Že se s těma praktikama chlubjej. Jo jako já jsem i slyšel, jak se takovýdle věci, jak takový věci
dosáhnout jo. Jakým způsobem je schopná mu brnkat na ty nervy.
Že manipulujou.
173. No no. Jo a bohužel, když vidím, jak to dělá každá druhá nebo k tomu má sklony nebo jo. Teda
aspoň co já potkávám teďka na nějaký poslední čas. Chce se mi z toho blejt no. Ne že ne.
To chápu
174. Mě přijde, že v naší generaci začínají chybět nějaký morální hodnoty jo. Jako nejsou, prostě
nejsou.
Co jsou třeba pro tebe morální hodnoty?
175. Tak já nevím. Asi jako. Já si prostě myslím, že když je člověk svině, tak se mu to někdy vrátí.
Jako já chápu, že všichni nejsou z duše dobrý, ale prostě neříkám něco ukradnu a nemůžu z toho
spát, ale prostě když si fakt svině, někomu lžu do očí já nevím. Třeba fakt něco ukradnu a pak
mu ještě lžu jo. Jak ten člověk může jít do prdele spát večer? Já to mu nerozumím. A takových
lidí je spousta, ale to je úplně jedno.
A ty je znáš?
176. Samozřejmě, spousta. Já jsem za svůj život potkal hodně lidí. Lidi, co si šlehali, ty co seděli 10
let a podobný. Slyšel spoustu příběhu, slyšel jsou spoustu věcí. I svým způsobem kvůli tý trávě,
protože jak říkám hulič si huliče najde jo. Jakoby to není jak z cesty, když to tak řeknu, protože
ono kolikrát já fakt nevím jo. Bydlel jsem v Plzni, migrovali mi sousedi kvůli našemu kolegovi
co je debil prostě. Každopádně dostal se tam právě fakt týpek co seděl 7 let jo. Typickej pikař
prostě už gesta, všechno, ksicht sežranej. To prostě poznáš. Jestli s ebudeš zabývat jakoby dýl
takovoudle problematikou, tak člověka na matru poznáš. Je prostě vyžranej zevnitř. Takový ty
lebkouni nebo propadlý ksichty, já nevim jak bych to vysvětlil. Každopádně tendle člověk mi
vyprávěl životní příběhy, jak on ve 13 letech šel jo bába si nazavírala dveře ve trafice, tak šel a
takhle igelitku na hlavu, obmotal jí izolačkou, schodil jí na zem a raboval cigára, že jo. Pak
zjistil, že bába nemůže dýchat, tak jí propíchl do pusy to. Vyraboval si ty cigára a utekl, že jo.
Ve 13 letech. Pak se ho ptáš a za co si šel sedět? Ne poprvý a on no hele já jsem měl asi 500m
od baráku benzínku, 500 metrů od baráku jo. Už z toho si člověk dá dohromady, kde na tom
tendle člověk může bejt inteligenčně jo. A že jo ta obsluha tý benzínky, ta ženská měl ave zvyku
si počítat tržbu večer jakoby na pultě položenou. No tak on tam naběhl s nějakou plynovkou, že
jo. El paso z toho měl pěkně. No jenže jak to měl u baráku, všude kamery, tak ho měli do
druhýho dne. Prostě debil, tak 4 roky za El paso.
El paso?
177. Loupežní přepadení. Jsem myslel, že tydle slangy zná každý.
Ne promiň to vůbec neznám.
178. No tak si jsi ze slušný rodiny. Ty jsi neprolejzala kanály jako já.
Myslíš, že si prolejzal kanály?

179. No občas jo. Ne já nevím, já nemůžu říct, že bych se měl špatně nebo že bych někdy skvotil
nebo to, jakože nějaký šílenosti, ale když to tak řeknu zkusil jsem si životní styl takovej jako na
úrovni, když jsem měl, půl měsíce tady přespával po hotelích. Jako život na vysoký noze lehce.
Jako chodil jsme do práce všechno, ale měl jsem hrozný výdaje, strašný.
Chtěl sis užívat?
180. A jakoby prožil jsem si i život, já nevím, řeknu teknaře, k těm jsem měl vždycky blízko jakoby
celej život v tom smyslu, že mám hodně známých mezi toudle komunitou, tak jsem se občas
objevil jako na nějaký akci, že jsem byl já nevím řekněme technicky zdatnější, tak jsem některý
věci opravoval. Takže jakoby chápu takovej ten punkáčskej životní styl, prostě jako nemám nic
no rozlámanej jo.
Jako že si zažil víc životů? Život na vysoký noze, punkáčskej život
181. No kočovnej život.
Kterej ti byl nejdražší?
182. Všechno mělo něco. To se nedá říct takhle.
Okej tak teď už tu mám otázku takovou silnější. Co je podle tebe nejdůležitější v životě?
183. Nejdůležitější v životě jo? Tak samo momentálně ve stavu věci samozřejmě prachy, že jo,
protože když je máš, tak máš všechno. Svým způsobem. Jako samozřejmě, jak se říká, že si
lásku za peníze nekoupíš. Jako koupíš, když to vezmeš kolem a kolem.
Takže být bohatej?
184. Neříkám bohatej. Prostě, tak jako každej člověk něco v životě chce, tak na to musíš mít
prostředky a prostředky jsou dneska ty peníze, takže podle mě je nejšťastnější ten, kdo má
prostředky na to, aby uplatil svoje sny jo, když to shrnu takhle. To je takovej etalon spokojenýho
člověka.
A to je teda mít peníze?
185. No jako asi v první řadě, že jo.
Nebo mít prostředky na naplnění snů..
186. Takhle. To co se ti stane v rodině jako ty moc neovlivníš. Ty ovlivníš vztahy vůči nim.
Jednotlivých členů vůči sobě, ale neovlivníš je jako celek nebo nemáš takovou velkou šanci do
toho zasáhnout. Jako to jsou věci, který jsou nějakým způsobem daný si myslím nebo prostě se
vyvíjí sami prostě. Ty jako jediný čím si můžeš pomoct, aby to bylo fajn nebo supr všechno, tak
jsou prachy, že jo.
A myslíš, že o to jako v životě jde?

187. No jako nemělo by, že jo. Z principu nemělo.
A o co podle tebe by mělo v životě jít?
188. Aby byl člověk šťastnej, že jo, ale to je zase individuální k nějakým jeho nastaveným hodnotám.
A ty dostáváš buď od tý rodinu, že jo nebo z tvého okolí. Jinde si je nevezmeš.
A teď v tomdle světě, ve kterém žijeme si myslíš, že jde tedy o prachy? O to kolik člověk zarobí?
189. Určitě, protože když je nemáš, tak nemáš vlastně nic. Nemůžeš se postarat o tu rodinu, nemůžeš
nic. Musíš někde bydlet, něco jíst, mít čím jezdit. Nemusíš mít ani jezdit, ale prostě musíš se
třeba oblíkat, že jo, musíš jíst prostě. Musíš spoustu věcí. Jako jasně jsou takový lidi, kteří žijí na
okraji společnosti, kteří se toho jakoby vzdali, ale já si taky nemyslím, že to je úplně ideální
cesta, že jo. Jako lidstvo se nějakým způsobem přirozeně vyvíjíme a jsme zaseklí na nějakým
bodě, který nám poskytuje určitý komfort, jako zázemí, nějakou stabilitu vůči sobě, ale
neovlivníš to jako celek. Nemáš většinou velkou šanci do toho zasáhnout. Jako to jsou věci,
který jsou nějakým způsobem daný si myslím.Takhle to co se ti stane v rodině ti asi moc
neovlivníš žejo. Ty ovlivníš vztahy vůči jednotlivým členům rodiny ale neovlivníš to jako celek
nemáš většinou do toho velkou šanci sáhnout. To jsou věci který většinou jsou daný Si myslím
nebo se prostě přirozeně vyvíjí sami. To jediný čemu ty si můžeš pomoct aby to bylo fajn tak
jsou prachy.
A myslíš že o to jako v životě jde?
190. Jako nemělo by že jo. Z principu by nemělo
A o co teda podle tebe v životě jde?
191. Aby bylo člověk šťastnej. Ale to je zase nějak individuální v jeho nastavených hodnotách. A ty
by dostaneš z tý rodiny nebo nebo z tvýho okolí. Jinde se nevezmeš.
A myslí že tady v tom světě jde hlavně o to aby člověk zarobil prachy?
192. Určitě protože když je nemáš nemůžeš se postarat, o tu rodinu nemáš nic ,musíš někde bydlet,
něco jíst, nebo nemusíš ani jezdit ale musíš se třeba oblíkat. Prostě mi jako lidstvo se prostě
přirozeně nějak vyvíjíme až jsme zasekli na nějakém bodě který nám určuje danny konfort,
určité jako zázemí, nějakou stabilitu něco co dřív prostě nebylo. Už třeba z toho zdravotního
hlediska, vyhledání práce a tak. Prác je taky takovej umělej výmysl. Prostě já nevím když to
shrnu tak dneska potřebuješ jenom prachy. Všechno ostatní si tě prostě nějak tak najde nebo
nebo ty jsi to najdeš když to chceš.
No a jak by podle tebe člověk měl žít?
193. Já nevím tak aby mu bylo dobře no. Ale zase nějakých rozumných mezí. 1.
A co by naplňovalo tvůj život?

194. Tak můj život by asi naplňovala firma, která která vydělala různý věci, různými způsoby a spíš
by to byla taková prototypovna.
Co tím myslíš?
195. Přijdu a chci udělat absolutní totální šílenost. Teď nevím teď mě nic nenapadá. A já řeknu OK já
ti to vyrobím. Todle by mě třeba totálně naplňovalo. Dělat věci, který tu nebyli nebo dělat
nějaký věci který prostě..
Jako něco nového vynalézat?
196. Neříkám úplně vynalézat, ale dělat věci atypický. Jo dneska nemůžeš říct budu to dělat ze železa
š dělají se opoziční materiály je to komplexní že jo. Potřebuješ mít záměčníka, potřebuješ mít
truhláře, potřebuješ mít 3D tiskárnu. Kde se budou dělat jiné komponenty atd. atd. Takže něco
takového by mě asi bavilo.
Jsem hodně technicky založený člověk takže asi tak.
Ještě tu firmu vlastnit nebo v ní pracovat?
197. Spíš jako šéf. Nebavilo by mě dělat takovýho toho řadovího debila, ale podílet se na vývoji.
Minimálně takhle.
Mít volnou ruku?
198. Nejsem úplně ten typ člověka, který uznává autority, úplně. Já chápu že když něco chci takto
musím udělat v nějakých mezích ale chci toho dosáhnout nějak tak po svým.
Co si představíš pod slovním spojením smysl života?
199. Tak to by měla být asi nějaká konkrétní věc která tě naplňuje ne? Která ti dává tu šťávu, ráno
vstát a něco dělat.
A pro tebe by ta věc byla třeba co? Ta práce taková?
200. Spíš nějaký osobní zájmy, svářet a tak.
Poslední otázka. Vidíš nějaké spojení mezi kouření trávy a smyslem života?
201. TO je taková ta otázka pro ty rastamany ne? Já nejsem uplně amovej ten typ človeka. Já si
dovedu představit život bez trávy jo. třeba to tak jednou bude jeho. Spíš si myslím, že en kdo
žije jen pro to hulení je debil jo. To je jako žiju pro to, abych došel každej den do hospody na
pivo. Co to je. Co to je doprdele za život? To je něco co je prostě špatný. Dědkovatíš.
Takže nevnímáš, že kouření trávy je smysl života.
202. No tak to bych rozhodně neřekl. Pořád jsme u toho že ta tráva je látka, která ti má nějak pomoct.
Proto to asi děláš. Proto lidé šňupou kokain, proto si lidé píchaj herák jo. Proto si ráno uděláš
kafe, aby si ráno vstala. Má ti to nějak pomoct. Todle je látka, která ti má něco usnadnit nebo

jednoduše pomoct. Ať už emocionálně nebo fyzicky. Představ si člověka s těžkou roztroušenou
sklerózou. Tak ten se prostě musí zhulit aby se najedl, aby si takhle nevyklepal tu lžičku s tím
jídlem. Jako je to smutný, ale to mi přijde jako správný dost.

Rozhovor č2. Jan, 24 let.
První otázku mám: Můžeš mi popsat tvůj vztah k marihuaně od začátku do dnes, kdy vlastně jsi
pamatuješ na nějakou první vzpomínku, kdy jsi tak zhruba zkusil trávu?
1.

První vzpomínka byla na táboře dětským, když jsem byl, letním, to mi mohlo být tak 15, 14, 15
asi no? Pak dlouho nic, protože mě to nijak ani nezaujalo v tu dobu. A pak v prváku, to bylo
v 16-ti,17-ti. Tam jsem vlastně začal s kamarádem, se kterým jsem chodil celý 4 roky na střední.
Tak nějak to byl náš největší zájem na střední, že jo, o přestávce na brčko a od tý doby se mě to
drží nějak. A vztah máme spolu kladný.

Tak že v prváku, tam tě to nějak víc chytlo, můžu říct a od tý doby teda aktivně kouříš?
2.

Jo

Třeba, jak je pro tebe aktivně, kolikrát denně?
3.

Jednou denně určitě.

JO, dobře. A jak se to vyvíjí v čase? Tak že tedy znova: V tom prváku jsi začal a od tý doby měl jsi
nějaký přestávky třeba?
4.

Asi minimální. Byli jsme na dovče, 14 dní jsem nehulil, ale jinam dlouhodobě ani ne.

Tak že vlastně od toho prváku můžeme říci, že denně ?
5.

Dá se říct

Co ti dává tráva. Co je pro tebe na ní nejlepší
6.

Hele, uvolním se. Určitě, i takovej jako hezkej stav, prostě, že jsem třeba naštvanej, dám si to
brčko, kolikrát tak na to přestanu myslet, nebo prostě myslím na jiný věci pak, směju se potom,
jako líbí se mi ten stav, jako takovej. Určitě se u toho dá relaxovat si myslím, třeba když si
zahulíš, lehneš si , pustíš si film k tomu, je to zábavnější pro mě, než koukat na film střízlivej.

Tak že když seš naštvanej, aby ses uklidnil, nebo uvolnil?
7.

No. Nechci nějak přehánět, ale třeba občas jako výbuchy vzteku, a tohle si myslím mi jako
pomáhá to udržet, že se tolik nevztekám, u nějakých věcí

Že ti to jako pomáhá to regulovat. A kvůli čemu máš ty výbuchy vzteku?
8.

Naštve mě, když něco nefunguje jak má, ať jde třeba o počítač, o různý, třeba elektroniku, lidi a
uklidním se tím jako. Že když mám tu možnost, tak si zahulím, jsem klidnější.

A vnímáš, že seš agresivní, jako že ti třeba vadí jak říkáš, že když něco nefunguje?
9.

Hele určitě jsem někdy agresívní, jako že třeba občas se ségrou se hádáme, nemusel bych třeba
být na ní takhle to, teď za poslední dobu už je to hodně klidnější.

S ostatními to máš taky, že když tě naštvou přátelé, blízcí?
10. Tak s přáteli většinou hulím. No ani ne . Spíš ty věci jak jsem říkala. Třeba počítač. Dneska jsem
docela rapl, když jsem ho dneska kupoval, nešlo to. Tak že tak no.
Tak to můžeme shrnout: tráva ti pomáhá regulovat vztek, uklidníš se, uvolníš

11. Zklidním se.
Zkusíš mi popsat nějak podrobněji tvůj stav, když si zkouřenej? Směješ se, máš dobrou náladu?
12. Záleží jak moc. Když si dám malý, tak ten stav třeba ani necejtím, ale podvědomě vím, že jsem
si dal. Když se zkouřím moc, tak to už není příjemný. Třeba sedíš jenom, čumíš, už je to takový,
že bys šel spát nejradši.
A v tom je to nepříjemný? Před tím jsi říkal, že ti to pomáhá se uklidnit?
13. Já mluvím teď o tom, když to jako přeženeš.
A když to přeženeš, je to nepříjemný, chce se ti spát, nefunguješ?
14. No jasný. Nepoužitelnej
Jako že by ti bylo zle?
15. Ne. Mě z trávy nikdy zle nebylo. Spíš když hulím a na to chlastám, to pak jo. Ale jenom z trávy
ne
Když si dáš třeba víc alkoholu? Pak je ti blbě?
16. Jo
Závisí to na míře alkoholu, jak to prožíváš?
17. Jsem veselej většinou, podle nálady hodně, když se mám chuť bavit, když je dobrá společnost,
tak jsem i ukecanej, když nemám náladu, jenom koukám, jen poslouchám, třeba nic neříkám.
Ten stav je stejnej, jako když si střízlivej, skoro. Seš takovej veselejší..
V čem je to jiný Je to víc intenzivnější?
18. Je ton jiný v tom, že…já si myslím, že jsem docela stejnej, střízlivej a zhulenej. Pak prostě se
směju víc, a dokážu se bavit třeba i líp. Kolikrát se radši zhulím než opiju. Baví mě ten stav.
Je to tedy víc intenzivnější?
19. Záleží v jakým množství.
Kdy si nejraději dáváš jointa?
20. Určitě večer před spaním. Ve společnosti, když jsem s lidma, který taky hulej.
Když jsi sám? Tak hlavně večer?
21. Tak i přes den, nemám co dělat, tak i po obědě, mi nedělá problém si dát sám. Ale malej
většinou.
Co je třeba malej?
22. Malej pro mě 0,2 třeba
Tak velikost cíga?
23. Tak
Když máš volno, dáš si proč? Aby ses uvolnil, zlepšila se nálada?
24. Záleží jaký mám plány na ten den, když mám aktivní plány, u kterých se potřebuji hýbat,
přemýšlet, tak většinou ne. Dám si až večer. Když vím, že budu zalezlý doma, jako že nemám
nic na práci, nic se mi nechce, tak se najím, oběd , pak si ubalím. Dojdu na zahrádku, tam si
zakouřím. Pak třeba hraji na playstation, nebo si pustím si nějakej film. Je to lepší, než za
střízliva. Pro mě.

V čem je to lepší? Víc tě to zaujme, ten film, hra?
25. Jo. Asi taky. Víc se nasměju u toho filmu. Baví mě to prostě samo o sobě koukat na filmy
zhulenej
Na jaký koukáš filmy?
26. Komedie, nevadí mi asi žádný žánr, ale horror bych si nepustil zhulenej, to nemusím ani
střízlivej
Vyděsilo by tě to víc?
27. Já si myslím, spíš, že by mě to nebavilo na to koukat. Mám rád takový ty filmy, kde se něco furt
děje , koukat na to hodinu a pak ani nevíš na konci co se děje.
Je něco negativního na trávě pro tebe?
28. Asi ani ne. Občas mám problém usnout, ale myslím si, že …já vlastně chodím spát skoro každý
den zhulenej. Tak když jdu spát střízlivej, tak se mi špatně usíná. Někdy to mám taky tak, že se
zhulím před spaním a pak mi trvá hodinu, i dýl, než zaberu. Jenom čumím, chci spát a ono to
nejde. To je negativní věc. To mívám i střízlivej. Nevím , jestli za to může tráva.
Máš tušení, z čeho to může být?
29. Asi je to tím, že se nevybiju přes den, pak večer se mi nechce spát. V hlavě víš, že chceš
I když si dáš trávu?
30. Většinou to pomůže, že se spí líp, i usíná.
Říkal jsi, že se ti to stává, že nemůžeš usnout, ani když si dáš. To máš z čeho?
31. Já si myslím, že z toho, když se nevybiju přes den, to co bych potřeboval
Tak že to platí pro oba stavy. I když si střízlivý, nebo zhulený, když se nevybiješ přes den.
32. Kolikrát střízlivej usínám ještě hůř. Nejlepší pro mě je jít na pivečko, dát si 3,4 kousky, zhulit se,
pak přijdu domů a spí se mi krásně. Když tohle neudělám, je to s tím usínáním kolikrát horší.
Ale to asi není negativní věc na tý trávě. Jako negativní věc je, že to škodí, což ale já jako
kuřák. To je až druhořadý pro mě. Cigára jsou daleko horší než tohle.
Pociťuješ to, že ti to škodí?
33. Na fotbale jo
Plíce?
34. Fyzicky na tom nejsem úplně dobře, myslím si, že kdybych nekouřil, že je to teda lepší. Jinak
nemám žádný problémy
Nemůžeš tedy říci, že se ti špatně běhá, dýchá, při fotbale jenom kvůli trávě, ale vlastně kvůli cígům?
35. Zas tak hrozný to není. Leze to do peněz
Do peněz to leze?
36. Tak s tím se počítá, jako se všema koníčkama
Bereš trávu jako koníčka?
37. Rozhodně.
Jak se vybíjíš?, abys dobře usnul. Co ten den děláš?
38. Potřebuji pohyb, určitě. Hodně

Fotbal?
39. Jo. Ten je dobrej na spaní. Přijdu po tréninku kolikrát vyřízený a jdu spát rovnou. Ani nemusím
hulit kolikrát , když se vybiju tam. Pohyb hlavně, víc k tomu nepotřebuju. Když budu celej den
doma, prostě se válet, tak večer spát asi nepůjdu.
Hlavně kvůli pohybu. Fyzickou aktivitu potřebuješ, aby se ti dobře spalo.
Je něco, co ti bere marihuana?
40. Myslím si, že kamarády , dá se říct asi. Ti co s tím nesouhlasí, tak se s tebou kolikrát ani nebaví.
Vadí jim tráva, že někdo hulí a ví to o tobě, tak pak třeba společnost pak tolik nevyhledávají. Byl
by tu určitě vztah jeden, toho lituju docela. Teď zpětně vím, že by to asi stejně nedopadlo, ani
kdybych přestal kvůli ní hulit.
Můžeš mi to víc popsat, jestli to nevadí?
41. Nevadí. Ale holce vadilo, že hulím. Tak jsem to začal omezovat, ale věděl jsem, že se mě kvůli
ní nechce úplně přestat a jí to vadilo tak moc, že jsme to skončili.
Proč jí to vadilo?
42. Měla s tím asi nějaký problém
Vadilo jí, že seš ty zkouřenej?
43. Ona ani nekouřila, to že kouřím jí ani tak nevadilo, ale že to hulím. A vadilo jí to prostě obecně.
Brala to asi za drogu.Tak to nedopadlo kvůli tomu.
Brala to, že se to nesmí, je to nelegální? Tvůj stav, když jsi byl zhulenej?
44. To jí taky asi vadilo. Já jsem moc nehulil, když jsem byl s ní. Pak jsem se zhulil, když jsem byl
sám, to jí vadilo
Proč jsi kvůli ní nechtěl přestat?
45. Asi mě to bavilo možná víc, než ten vztah v nějakých věcech. Věděl jsem, že ten vztah nebude
asi úplně na dlouho a kdybych přestal… nevím…ale já bych nedokázal kvůli holce, kdybych
věděl, že to nebude stát za to. Nestála mi za to.
Není to taková motivace, ten vztah? Nebyl pro tebe motivací?
46. Abych přestal tak asi ne.
Jak jste spolu dlouho byli?
47. Rok a půl.
To je docela dlouhá doba
48. Vydržela to dlouho
Přesto jsi měl pocit, že to nemá budoucnost?
49. Já jsem nechtěl. Bral jsem to tak, že ona to vezme a nebo to prostě nedopadne.
50. A tak to beru i do budoucna. Nikdy s tím prostě nepřestanu. Kdybych měl začít s nějakou
holkou, tak nebudu chtít přestat, dokud jí to nebude vadit
Ted mě napadá jedna otázka: Pokud je mimo, tak mě zastav, protože možná je to moje domněnka,
nechci ti nic podsouvat, ale když říkáš, že se s tím má smířit a nebo že přes to vlak nejede.
51. To jsem neřekl.
Vnímáš, že je součást tebe?

52. Jo, možná trochu.
Co kamarádi, Ti Tě přijímají ?, říkal jsi, že nevyhledávají Tvojí společnost?
53. Myslel jsem, že pár lidí to nebere a na základě toho, že jim to vadí, tak se s nima přestaneš bavit
třeba. A nejde jenom o tu trávu,že ani si s nima třeba ani nerozumíš. Když oni Tě pak hrotěj,
že hulíš, tak ani nemáš potřebu
Tak že jsi s nima pouta přetrhal?
54. Hm. A to i s jimýma. To tak chodí. A mám takový, který mi to vtloukali do hlavy, že když budu
hulit, že budu blbej, že jsem feťák, to se nemáš potřebu se bavit s těma lidma.
Nesouhlasil jsi s tím, že říkají, že jseš feťák, tyto až stereotypní narážky?
55. Jasně, že nesouhlasil a není to příjemný
Tak že vztahy – partnerský- ten ti vzal a nějaký kamarády. Litoval jsi toho?
56. Toho vztahu jo, ale spís kvůli tomu, že to mohlo dopadnout jinak trošku asi . Ale takhle zpětně,
když se ohlídnu, tak toho asi nelituju. Ale byl jsem z toho dlouho rozebranej
Jak jinak si myslíš, že to mohlo dopadnout?
57. Myslím si, že mohla být tolerantnější, právě v tomhle trošku, protože fakt jsem se jí snažil
vycházet vstříc. Když jsme byli spolu, tak jsem si nedával a byl jsem třikrát do týdne na pivu
s kamarádama a i to jí vadilo. Myslím si, že kdyby byla tolerantnější alespoň tohle pochopila,
mohlo to vydržet dýl. Taky jsme se hádali hodně, právě kvůli tomu i kvůli jiným věcem. Tohle
byl takový největší kámen úrazu.
Spíš mě zaráží – byli jste spolu rok a půl a ty jsi do toho zároveň hulil, tak že neměla pozitivní zpětnou
vazbu, že žádný feťák nejseš, že tě to nemění, že náhled na to jiný neměla
58. Tak možná to neklapalo nejen kvůli tomu, že hulím. Možná tam byly i jiný věci.
Tak nemůžeš říci, že jste se rozešli jen kvůli tomu
59. Jen kvůli tomu ne, ale byl to hlavní důvod asi si myslím.
Mrzí tě, že se přetrhaly přátelské vztahy?
60. Ne kvůli tý trávě, to mě mrzí spíš vztahy s klukama, se kterýma jsem se dřív bavil, byl jsem
s nimna každý den. Teď už si ani nepíšem, nevídáme se skoro. Tak to mě mrzí víc, než s lidma,
se kterýma jsem měl problémy kvůli hulení.
Co doma? Jak to berou vaši? Ví o tom?
61. Ví o tom. Nikdy mi na to nic neřekli, že by jim to vadilo, že bych s tím měl přestat, nebo něco
takovýho. Docela to tolerujou. Což mě až překvapilo, když to zjistili. Já bydlím s tátou a se
ségrou. Máma o tom se mnou vůbec nemluví. Táta akorát jediný co řekle, že tam smrdí tráva
v baráku, ať si to někam schovám. Před ním si nedovolím zapálit jointa, ale asi s tím problém
nemám.
Tak že, před ním si nedáš
62. Je to z mý dobrý vůle. Kdybych chtěl, tak asi.. Nevím co by mi na to řekl. Je to o toleranci. Když
tam bydlím, nebudu jim tam pálit špeky.
Jak na to rodiče přišli? Když to bylo poprvý.

63. Pamatuji se na to, že když jsem začal kouřit, to bylo velký peklo doma. A s trávou se to nějak
vyvrbilo, protože jsem začal u babičky v Košíně, kde má skleník, tak jsem si tam začal sázet
kytičky. Babička to věděla, rodiče ne.
Babička ti to dovolila?
64. Jo. Začal jsem k ní jezdit, starat se o kytičky. Máma tam k ní jezdí taky, tak jsme se tam
potkávali. Asi jsem tam byl často, ptala se mě, co tam dělám furt. Říkal jsem, že tam mám kytky
a jezdím se o ně starat. Tak možná v tu dobu jí to asi došlo, že hulím.
Tak že jsi to přiznal?
65. Jo. Já s tím nemám problém.
66. Táta to zjistil asi tak, že to doma smrdělo. Ne že bych jim to říkal, dlouho jsem to schovával.
Měl jsem na to šuplík, tam jsem si dával všechny věci na to. Bál jsem se aby v 16-ti, v 17-ti,
aby něco nenašli, abych nedostal kouř. Pak v těch 18-ti, 19-ti, to už bylo překvapivě bez
problému. Což s cigaretama nebylo teda. To jsem doma poslouchal půl roku.
To ti bylo kolik, když přišli na cigára?
67. 16 asi. To jsem byl v tanečních. Prvák, druhák? Vzniklo to tak, byl jsem na tanečních. Byl jsem
v Palcátě, ono se kouřilo ve vestibulu. Tak si tam dávám cigárko a maminka přišla podívat na
synáčka do tanečních, jak vešla do dveří, uviděla mě s tím cigárem. Tak už před kamarádka ze
třídy jsem dostal kouř, sprdla mě před nima. Pak jsem přišel domů, poslouchl jsem to dlouho,
bylo to docela tvrdý.
Jak jsi momentálně spokojen se svým životem?
68. Jsem, ale furt může být líp. Práci mám dobrou, ale úplně mě nenaplňuje. Chtěl bych možná
zkusit něco jinýho.
Co děláš?
69. Dělám číšníka v hotelu, už to dělám dlouho a nepociťuji žádný kariérní růst . Jsem tam jenom
kvůli kolektivu, co tam máme v práci a kvůli penězům, protože ty si myslím, že na Tábor tam
nemám úplně špatný. Nemyslím si, že bych chtěl dělat celý život číšnicinu.
Co bys chtěl dělat?
70. Bavilo by mě jezdit autem, asi nějakýho dealera, nebo obchoďáka, nebo něco takovýho. Pro
nějakou značku, firmu vozit věci, nebo nabízet. Láká mě docela Red Bull. Ne že by mě lákali,
ale mě to láká.
Co to obnáší ta práce?
71. Jezdit autem, už jsem psal jednou životopis do Red Bullu, tam sháněli obchoďáka, jezdit po
benzínách, nabízet Red Bully, doplňovat zboží, když je máš pod sebou ty lidi. To by mě bavilo.
Jenom osobáčka, žádný věci moc s sebou. Třeba v obleku, klidně.
Co Tě na tom láká? Ten prodej, nebo ta jízda?
72. Řídit mě baví, sice jsem teď neřídil. Myslím si, že v tom autě se citím, líp než někde být zavřený
celý den. Mě by nevadilo jezdit po republice. Nechtěl bych asi úplně v Praze celý den. Každý
den jedeš někam jinam, podíváš se, všude potkáš nějaký jiný lidi.
V autě jsi taky zavřený
73. Nejsi 12 hodin na jednom místě. V jednom baráku.
Ta cesta tě láká?

74. Myslím si že jo. Jako řidič jsem ještě nepracoval, jen o prázdninách 2-3 měsíce. To bylo v rámci
Ugo šťávy. Jezdil jsem na fesťáčky, dělal jsem to s máminým bratrancem, který mě tam dostal.
Potřeboval pomoc, tak jsem začal jezdit s ním. To mě bavilo velmi. Něco takovýho bych si
představoval pro sebe do budoucna. Oni měli sklad v Praze, vždy jsme tam přijeli, naložili
dodávku. On měl osobák , já jsem jezdil dodávkou. Přijeli jsme na fesťák, tam jsme rozložili
stan, pak tam přijeli lidi, co tam pracovali. Já jsem se tam celý den jakoby flákal, koukal na to,
jestli to všechno šlape. Na konci jsi to složil a odjel. Byly to víkendový práce a za ten víkend
jsem si vydělal slušně. Přes týden docela volno, na víkend odjedeš na 4 dny na fesťáček, který si
užiješ a nakonec z toho máš z toho ještě dobrý prachy.
V momentální práci Tě štve co? Že nemáš kariérní růst?
75. Tam se to neposune asi nikdy nikam
Jak dlouho děláš číšníka?
76. V práci 3 roky třeba. Ale dělám to od střední. Já mám hotelovku, už tam nějaký brigádky byly,
po škole, byl jsem i na brigádách, pak jsem zkusil i jiný práce. A teď jsem zase u toho. Je to
náročný, na jednu stranu fyzicky i psychicky. Hodně noi.
V čem?
77. Psychicky?
Oboje. Fyzicky si dovedu představit
78. Prostě je to práce s lidma. Někdy jsou příjemný, z toho máš pak radost. Jednou stačí nějaký
debil, který tě nasere a máš celý den zkažený. Dá se říct. Já jsem takový, že si beru nějaký věci
osobně, když tam začne někdo po mě někdo řvát.
Abych si to představila, stalo se Ti něco v nedávné době? Co si pamatuješ, jak to probíhalo?
79. Je to o tom, že v Planý není tolik lidí, klientela je taková stejná tam, štamgasti.. Už je znáš skoro
za rok a půl, už je znám a chodí tam občas kreténi, co mají blbý připomínky, blbý kecy. To
několikrát naštve.
Býváš občas výbušný? Stává se Ti to v práci? Když Tě tam někdo peskuje?
80. Ne moc, ale stává. Nevybíjím si to na lidech, spíš jdu do chodby co máme, kde nikdo není a tam
se vyřvu. Nebo do něčeho praštím občas třeba. Máme tam bedny na pití, přepravky. To bylo
dřív. Pamatuji si, když jsme měli počítač v kuchyni, tam jsem hrál hry . Když mi to nešlo, byl
jsem nasranej. Máma na mě, abych se uklidnil. Teď už tolik nejsem. Už jsem se hodně zklidnil
za těch pár let.
V práci si taky dáváš trávu na uklidnění?
81. Ne. V práci vůbec. Za ten rok a půl co tam jsem, tak asi 3krát. To bylo, že přijeli kamarádi,
ubalili špeka, dal jsem si prda. Vím, že v práci bejt zelenej nedělá vůbec dobrotu. O to víc se
těším domů na to brčko.
Proč to nedělá v práci dobrotu?
82. Jseš pomalejší, vysmátější. Oči červený viď, to se dá kapičkami zklidnit. Ani bych nechtěl
pracovat zhulenej. Možná, kdybych dělal něco jinýho, možná bych bych to zvládal .
Teď to máš oddělený práce a v uvozovkách zábava?
83. Hm. Není dobrý se zhulit do práce.
Ještě jsem se chtěla zeptat-v současné práci číšníka nevnímáš kariérní růst. V práci řidiče by jsi ho
vnímal?

84. Možná jo. Můžeš se vypracovat. Někam začneš jezdit. Mámin bratranec (nechci se k tomu
vracet – taky začínal jako jezdit pro úplně neznámou firmu a teď dělá dealera pro Benzinu a
objíždí benzínky po celý republice a stará o ty benzínky). Můžeš se někam dostat. No. Tady se
není kam posunout. Jsi číšník, můžeš dělat provozáka, ale co.
Změnit místo?
85. Myslím si, že kdybych změnil místo a zůstal v Táboře, tak nikde nebudu mít takový prachy, jako
mám tam.
Tam tě to drží kvůli penězům?
86. No. Dýška dobrý občas, základ taky není špatný úplně. Myslím si, že většina číšníků po Táboře
má 15-20. Víc to nebude. Ty peníze je jeden z největších důvodů, proč tam jsem pořád ještě.
Zmínil jsi, že bydlíš se ségrou a s tátou. Jak s nima doma vycházíš?
87. Velmi dobře.
Doma jsi spokojený?
88. Neříkám, že tam chci být do 30-ti, ale zatím asi nemám důvod se stěhovat. Kdyby tam byla
máma, kdyby zůstali s tátou, tak si myslím, že už tam dávno nejsem.Tím ,že se rozešli, táta moc
doma nebývá, protože má přítelkyni, jezdí za ní hodně. Koupil chatu na Sezimáku a teď přes léto
to si myslím, že taky doma nebude. Bydlet se ségrou taky není úplně špatný. Vycházíme dobře,
celý barák pro sebe. Tak proč ne.
Táta doma moc není?
89. Tři dny v týdnu.
Jinak je na chatě?
90. Jinak je u té přítelkyně. Ta bydlí na Sezimáku a v létě si myslím, že budou na chatě
Jak je to dlouho co se rodiče rozvedli?
91. Necelý rok, půl, třičtvrtě.
Můžeme o tom mluvit? Nebude ti to nepříjemný? Jaký to bylo pro tebe?
92. Myslím, že jsem byl v takovým věku, že jsem to prostě kousnul. Kdyby to bylo o pár let dřív,
mě bylo 22-23, ségře 19, tak už taky dobrý. Kdyby to udělali dřív, když jsme ještě nebyli tak
dospělí, myslím si, že bych to nesl asi hůř než teď. Máma už viděla, že jsme oba dospělí, nechci
říci, že si myslela, že už tam nějak překáží, to asi ne. Chtěla trochu něco jinýho od života, což si
myslím, že teď dostává s tím rozvodem a s novým přítelem. Mě to nějak nevzalo vůbec. Já jsem
asi i viděl, že prostě už to není mezi nima co to bejvávalo. Já jsem jim to přál vlastně. Oni se
domluvili, že se rozejdou po několika letech manželství. Oba chtěli něco jinýho od života.
Rozvod probíhal v klidu?
93. Hádky byly o majetek. Souhlasili s tím asi oba, že se rozejdou. Ségra hodně dlouho se s mámou
nebavila, protože na jednu stranu, máma spíš utekla od nás. Táta nebyl proti asi úplně. Ségru to
asi vzalo, že máma zdrhla. Takový 3, 4 měsíce s ní vůbec nemluvila, pak se začli trošku bavit a
teď už jsou v pohodě.
Vnímáš to , že mamka utekla?
94. Ono to tak je možná trošku. Já jí to vůbec nemám za zlý, protože , táta je takový, že je
spokojený, že má barák, že má děti, práci a víc úplně nepotřebuje. Má nějaký koníčky, kamarády
samozřejmě . Máma je taková trošku jinší. Teď po tom co se rozešli je na ní vidět, že nechtěla to
co táta. Ožila. Máma začla hrát hokej teď na starý kolena. Chytá v bráně hokej, je druhá, střídají

se. Založili v Táboře holčičí tým. Máma hraje hokej, jezdí na dovolený, teď byla v Norsku. Její
přítel je taky aktivní a vychází jí vstříc. Ona je taková bláznivá máma. Tak se teď asi vyžije víc,
než nevyžívala dřív. Myslím si, že to mohlo přijít ještě dřív. Ale asi chtěla počkat, než budeme
velký, aby nepřišla o naše dětství a děti měly mámu.
Komu se podobáš víc? Mamce nebo taťkovi?
95. Jak v kterých věcech. V nějakých věcech jim nejsem podobný ani jednomu. Hlasem jsem hodně
tátovi, podobný. To když někam přijdu, kde znají mě a taťku, nebo k babičce, babička si myslí,
že je to táta. S tátou máme úplně stejnej hlas. Vzhledově spíš mámě, i trošku povahově. Ségra je
spíš tátovi.
Já myslela ohledně povahy. Říkal jsi, že jsou rodiče oba dva úplně odlišný, že Táta je rád, že má barák,
děti a koníčky, kamarády. Mamka hraje hokej, je víc akčnější. Tak jsem to myslela?
96. Já jsem taky akční si myslím , kolikrát , kolikrát tedy ne, kolikrát jsem hodně líný, ale na druhou
stranu, taky bych chtěl jednou barák, děti a usadit se nějak. Ne být zběsilej do 60-ti. Asi od
každého něco. Já úplně nevnímám, že bych byl nějak moc jednomu z rodičů podobný.
Je to namixovaný?
97. Spíš jsem takovej svůj, než po rodičích.
V čem jsi líný?
98. To znáš taky. Kolikrát se ti nechce nic. Ráno vstávat jsem líný hodně, když mám volnej den,
můžeš se jít proběhnout, třeba něco dělat, radši se válím celý odpoledne v posteli, koukám n
seriály, na filmy. Klasická lenost, kterou má asi každý.
Jak to bylo v souvislosti těma akčníma věcma, když jsi líný a nejdeš je dělat. Když máš něco
naplánovaného a pak radši z lenosti to neuděláš?
99. Taky se to stává. Řeknu si, že uklidím druhý den, a nic.
Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?
100. Rodina, přátelé, já. Jsem taky důležitej docela. To je asi nejdůležitější. Priority úplně nemám
žádný. Fotbal, kdyby mě to nebavilo, tak bez toho dokážu žít. Určitě.
Rodinu jsi zmínil první, vnímáš jí na prvním místě?
101. Určitě.
Co třeba děláš pro rodinu, abyste měli dobrý vztahy a tak?
102. Tak asi základ je vídat se, udržovat dobré vztahy, někdy se pohádáš se členka rodiny, ale někdy
je to ku prospěchu říci svůj názor a udržovat kontakty.
Říci svůj názor – můžeš to nějak rozvést? Co tím myslíš?
103. Hele, jako nesouhlasím občas s někým, když máme nějaký rodinný sešlosti. Tak tam probíráš
nějaký témata, ve kterých většinou nesouhlasíš úplně s někým, hlavně s tetou třeba. Což ségra i
ostatní. Teta má takový vyhraněný názory na dost věcí. Tak že se chytneme jako občas. Nemůžu
jí odkývat něco, s čím nesouhlasím .
Co třeba myslíš – vyhraněný názory?
104. Má třeba narážky na něco, co někdo dělá nejlíp, Ségra se hodně hádá s tetou, to je skoro
pokaždé, když máme takovou větší rodinnou…
Vyhraněné názory na Vás?

105. Taky jako.
Na tebe taky má vyhraněný názor?
106. Jo, řekne mi občas něco.
Co třeba?
107. Hele, teď si nevybavím úplně o čem jsem se pohádali. Ona je taková svá. Má prořízlou hubu,
taková od rány, občas řekne něco, co není asi úplně dobrý, pak se někdo ozve a pak to začíná,
pak se to kolikrát stupňuje . Místo toho, abychom se normálně bavili, tak se spíš hádáme.
Vyhraněný názory na tebe, kecá ti do života? Co jí vadí?
108. Občas taky. Já si moc nenechám. Když prodávala auto, tak mi ho nutila jednu dobu, já jsem jí
říkal, že asi úplně nechci, že je to za dost a ona- to je dobrý auto, nutila mi ho. Dá se říct. Tak
jsem si to pak obhájil, že ho nechci, ať si ho prodá . Různý věci. Když se opře do ségry, tak, já se
opřu do ní.
Zastáváš se ségry?
109. No.
Se ségrou pečete?
110. Jo. Byli jsme taky jako na ostří nože chvilku.
Kdy to bylo zhruba?
111. Před rokem, před dvěma. To jsme neměli moc přátelský období spolu. Bylo to takový – ona
začla řvát, já jsem začal řvát na ní. Pak jsme se pár dní nebavili, pak to třeba pár dní bylo dobrý a
pak zase něco. Takhle to bylo. Což už teď není. Teď spolu vycházíme dobře.
Co se změnilo?
112. Asi jsme se oba uklidnili dost a neberem si asi tolik co si kdo řeknem. Dřív, když mi něco řekla,
tak jsem po ní třeba vyjel. Teď když mi něco řekne, tak jí pošlu do prdele a zasmějem se tomu
oba. Asi jsme se naučili spolu žít.
Jak to myslíš, že ses uklidnil? Souvisí to s tím, jak jsi říkal, že jsi byl dřív výbušný. To je to samý?
113. Ona taky si myslím. Dřív mě seřvala za blbost a to jsem si nenechal líbit a řval jsem na ní
zpátky. Teď buď to vezmu, nebo jí to řeknu nějak v klidu víc.
Máš pocit, že máte v povaze tu výbušnost?
114. Asi jo. Ona to taky umí. Já si myslím, že já jo, ale ovládám to dost.
Kvůli čemu jste se nejvíc hádali?
115. Hele, padlo nějaký špatný slovo a oba jsme se toho chytli. Nadávky – debile, krávo a už to jelo.
Tak s tetou se někdy chytnete, ale umíš si stát za svým názorem? Co s jinými členy rodiny?
116. Myslím si že dobrý docela. Babičky, dědečkové, v pohodě. S těma si ani nedovolím se hádat.
S mámou taky občas nesouhlasím, ale nezačnu na ní prostě řvát. Spíš si popovídáme, už je to
v klidu. Asi je to taky tím, že už spolu nežijem. Tak, že když máma byla doma, tak to bylo občas
hustý dost. Někdy se třeba rozbrečela kvůli nám, když jsme se spojili proti ní se ségrou . Ona se
snažila vychovávat a nám se to moc nelíbilo.
To byla taková ta klasická puberta?

117. Asi jo. Já jsem byl docela bláznivej v pubertě. Nenechal jsem si líbit spostu věcí, furt jsem se
ozýval k něčemu, až zbytečně. Teď už řešim věci s klidem, víc než dřív. Možná je to i kvůli
tomu hulení, že jsem takovej víc flegmatickej.
Vnímáš to, že tě to uklidnilo?
118. Jo asi jo, mám to hodně v píči nějaký věci.
A jsou nějaký věci, který nemáš v píči? V souvislosti s rodinou?
119. Jo, nějaký emotivní výlevy občas, ale nevím. Spíš jsem rád, že jsem s nima a nemám potřebu se
hádat. To spíš ségra, když začne řvát, tak jí řeknu, ať se na to vykašle, nechá to bejt.
Chceš si raději užívat ten čas s nimi?
120. Jo, než se hádat, pak jet odsaď s blbým pocitem, nadávat.
Myslíš jet odsaď – od mamky? Nebo?
121. Spíš v souvislosti s tou tetou. Z Máminý strany babička, jednou do měsíce takový šešlosti, jako
že přijede teta, ona má teď dvě malý děti a někdo jí začne kecat do výchovy dětí a jí se to nelíbí,
pak vznikají ty hádky, ale ne jen ty děti, různý jiný. S tetou nesouhlasí víc členů rodiny.
To je mamky ségra teda?
122. Jo, mladší. Ona má 65-ti letýho týpka, což asi o 20 let od sebe jsou. Úplně ty děcka moc
nezvládá si myslím. Asi mám jinej názor na výchovu a bojím se, co z těch kluků vyroste.
Jakou ty zastáváš výchovu dětí?
123. Nemůžu říct, protože žádný nemám. Co se mi nelíbí u ní, že jim diktuje hodně, co mají dělat a
od kdy to mají dělat. Protože má staršího chlapa, kterej je celý den v práci a pak když přijede, na
ty děti nemá moc náladu, ani čas. Ona je s nima sama hodně, nemá to lehký, ale mohla by asi
dělat nějaký věci jinak.
Shrneme to. Jak se snažíš udržovat vztahy, už raději něco polknout, když mají nějaký … a s taťkou se
nehádáte?
124. Ne. Ani nemám potřebu mu úplně sdělovat něco, co nechci úplně. Spíš se pobavíme o takových
běžných věcech, ale nějaký intimní věci, prostě osobní věci, tosi nechávám pro sebe.
Nesvěřuješ se mu, proč?
125. Nemám potřebu.
A s mamkou? Nebo někým z rodiny?
126. Mamka to ze mě tahá a říkám jí co chci. Když jí něco říct nechci, tak prostě jí řeknu, že se o tom
nechci bavit. A už se o tom nebavíme.
Že si nastavíš si hranici?
127. Ona se mě ptala hodně. Buď prostě chci a nebo nechci. Ale když je mi to nepříjemný, tak se o
tom nebavím.
Jsi za to rád, že si to s ní sdílíš?
128. Jsem rád, že se zajímá. Kolikrát se zajímá o věci, o kterých si rád popovídám. Ale někdy taky
ne. Ona věří na různý vykládání karet, na dobrý, špatný energie. To já zase nemusím. V tom
nejsme zajedno. Když mi něco takovýho nutí, tak jí říkám ne.
Ohradíš se?

129. To úplně ne. Spíš jí řeknu, že mě to nezajímá, ať to nutí někomu jinýmu. Takový věci
Se ségrou si sdílíte intimní věci?
130. Taky ani ne.
Ta se zajímá?
131. Ne. Ani já u ní se nezajímám.
Tak žijete vedle sebe.?
Takovej ten bežnej život. Jaksi si nesdělujem úplně, že bysme si brečeli na ramenou
Máš představu, jaký bys chtěl jednou být, Čeho by jsi chtěl dosáhnout?
132. Založit rodinu, postavit dům, třeba, nebo nějaký bydlení hezký a zajistit to nějak celý. Abych
věděl, kdyby se něco stalo, myslím finančně, mít vyděláno a zvládnout ten život tak nějak.
Na prvním místě pro tebe vyplývá rodina? Jak tvá nukleární- myslím rodiče, ségru, tak i ta budoucí .
Máš představu, v kolika bys chtěl mít rodinu?
133. Do 30-ti bych chtěl pevnej vztah určitě, od kterýho bych snad očekával, že to třeba vydrží. A po
tý třicítce třeba děti. Asi dřív ne. To záleží co budu pak dělat.
Jak to máš teď se vztahy?
134. Teďka nijak.
Pevnej?
135. Ne. Ani asi nechci. Jsem spokojenej sám momentálně. Kdyby se něco naskytlo tak bych tomu
třeba šanci dal. Momentálně za prvý se nic nenaskytuje a za druhý to ani nevyhledávám.
Spíš čekáš? Nechci říct na příležitost?
136. No, nehledám, Jsem spokojenej sám se sebou, bez vztahu, když vidím, jak jsou kolikrát nasraní
kvůli holkám, tak si říkám prostě, že jsem rád, že je nemusím řešit, takovýhle věci. A někdy mi
to chybí, asi ne tak, abych si začal nějak bláznivě hledat ženskou. Až to přijde, tak to přijde.
Co děláš pro uskutečnění těchto představ? Domu, rodiny ? Na vážný vztah nejsi ještě připravenej
137. Připravenej bych byl klidně, ale to je strašný klišé, že čekám na tu pravou. Nechci prostě sám a
ani není nějaká holka, která by mě zaujala.
Teď mě napadá, kdyby se naskytla tedy ta pravá, znamenalo by to, že by musela tolerovat tu trávu?
138. Bylo by to určitě dobrý.
Aby to tolerovala?
139. Kdyby to netolerovala, tak bych se to v první řadě snažil nějak jí vysvětlit třeba, až pak kdybych
věděl, že by mi to za to stálo, tak bych třeba přestal s tím.
Kdyby to byla ta pravá?
140. Tak to nikdy nevíš, že jo. Jakoí kdybych byl přesvědčenej, že kvůli ní jsem ochotnej přestat
hulit, tak do toho jdu.
Co jsou podle tebe v životě nejdůležitější věci? Nebo co je podle tebe nejdůležitější?
141. Být spokojený sám se sebou, to je důležitý. Od toho se pak odvíjí tvé nálady a všechno možný.
Myslím si, mít kamarády dobrý, protože co seš bez kamarádů. Myslím si, že ty co mám teď , už
to bude na celý život. Doufám teda. A finančně zajištěnej nějak, to je taky důležitý, může se

kdykoliv, cokoliv stát a peníze jsou potřeba. Pro mě ta rodina asi no, je důležitá. Ta moje i ta
budoucí. Obě.Nevidím to tak, že bych zůstal celý život sám, ani nechtěl děti.
Prvně jsi zmínil být spokojený sám se sebou. Ty jsi spokojený sám se sebou?
142. Jo, dá se říct, že jo. Ale myslím si, že za pár let budu spokojenější ještě.
Co se změní?
143. Doufám, že hodně. Chtěl bych třeba i vycestovat někam pryč, zkusit Kanadu, to by se mi líbilo
Chtěl bys vycestovat?
144. Na rok se podívat někam.
Kam bys chtěl? Do kanady?
145. Jo, ta mě láká hodně, někam k moři klidně, Itálie
Zažít sii život někde jinde?
146. Jo. Než přijde ta rodina a takový věci, tak bych si to chtěl zkusit. Pak už to třeba přijít nemusí.
Rozumím.
O co podle tebe v životě jde?
147. hovno. O co v životě jde? Podle mě nejde o nic. Jaký si to uděláš, takový to máš. Každý má jiný
priority. Mě jde o to, založit rodinu, aby to klapalo, finančně jí zajistit a chtěl bych svůj dům
jednou. O to nejde každýmu.
A o co jde ostatním, co jako vnímáš, že v dnešní době jde? Jak to vnímáš u ostatních?
148. Každý je něco jinýho, má jiný priority.
Nemáš nějakou představu o co v dnešní době lidem obecně jde? Nemyslíš si, že to je něco jednotnýho?
149. Mít se hezky.
Jak by měl podle tebe člověk žít?
150. Tak, aby byl spokojenej sám se sebou. A nebýt úplně svině.
Co tím myslíš?
151. To navazuje na to, abys byl spokojený sám se sebou. Každý to tak nemá.
Co myslíš tím nebýt svině?
152. Dělat věci, kterých pak nebudeš litovat. Co to bylo za otázku vlastně?
Jak by měl podle tebe člověk žít
153. Tak jak chce.
To mě zajímá – aby věcí nelitoval Co myslíš? Čeho můžou lidi litovat? Co jsi tím myslel?
154. Hodně lidí jde přes mrtvoly v životě a to já bych asi nedokázal, být úplně průbojnej, ať to stojí
cokoliv.
Třeba vztahy? Když říkáš mrtvoly, tak předpokládám, že mluvíš o lidech?
155. Taky. Jde ale i o práci. Chceš se někam dostat a děláš pak různý věci, co by třeba spousta lidí
neudělalo.
Nechceš to upřesnit?

156. Ne. Už jsem v tom nějaký zamotaný
Co si představíš pod slovním spojením „Smysl života“?
157. Asi to co jsem říkal několikrát. Založit rodinu, zajistit jí. Smysl života – mít se dobře.
Vnímáš, že je to i tvůj smysl života?
158. Hm. A myslím si, že nad tím ještě neuvažuji tolik, jako budu za pár let. Až se bude blížit ta
třicítka, už to bude takový víc.. Teď si chci spíš jako užívat, dokud jsem takovej mladší.
Momentálně je tvým smyslem života co?
159. Užívat si, dokud jsem mladej, protože po tý třicítce už to nebude asi tak..
Užívat myslíš třeba stýkat se s přáteli? Dělat to co tě baví?
160. Hm.
To je třeba ten fotbal?
161. Fotbal, i párty různý. Stýkat se s přáteli, jak říkáš
Vidíš nějakou souvislost mezi kouřením marihuany a smyslem života?
162. Vidím souvislost asi v tom, že pro někoho to může bejt smysl života, ale myslím si, že můj
smysl to úplně není. Já to spíš dělám protože mě to baví, mám dobrý stavy. Kdybych z toho
neměl dobrej stav, tak už to asi dávno nedělám. Pro mě to není smysl života asi. Je to koníček a
věc, která mě baví ne smysl života, myslím si, že s tím jednou stejně praštím.
Třeba až bude ta pravá? Nebo ta rodina?
163. Nebo až bude ta rodina, to spíš. To si nedovedu představit, že bych měl děti a vyhuloval si
špeky.
Děkuji

Rozhovor č3. Ondřej, 20 let.
Tak jo. První otázka zní: Můžeš mi popsat svůj vztah k marihuaně? Od začátku do dnes? Vlastně, kdy
si jí měl poprvé a jak se to vyvíjí do dnes…
1. No tak ze začátku to byl vlastně stejný vztah jako k alkoholu, prostě jsme začali hulit někdy už ve
čtrnácti, prostě spíš takový druh zábavy no. Místo toho, abychom se o víkendu šli ožrat, tak jsme
hulili někde na bytě nebo někde. No a potom časem když pálíš každej týden, už to trvá třeba rok,
tak potom hulíš častějc a častějc a teď hulíme s klukama v podstatě každej den no. Potom ono tě
to nijak neomezuje, ale k tomu se potom asi dostaneme no.
Hm a vlastně v těch 14ti tak tam to bylo jak? To jste si taky dávali každej den? Nebo to bylo..
2. Ne to bylo tak 1x za týden.
Víkendovky?
3. Víkendovky no. To bylo hlavně, že jsme dali jednoho špeka a byli jsme všichni úplně v prdeli že
jo na 3 hodiny. Když to teďka když bysme si dali jednoho špeka ve třech, tak nám to nic

neudělá. Prostě si zvykneš po tý době. No prostě jedno brko to je vlastně už pak nic. Si můžeš
dát a za chvilku už nic necítíš v podstatě. Jako když si dáš sám to je úplně něco jinýho, ale
jakmile dáváš ve více, tak ten špek už tolik nedělá no.
A kdy se to začalo teda.. ty si říkal, že teď už hulíš každý den v podstatě rok. A šlo to nějak postupně?
4. No určitě. Jako pak to bylo třeba po škole, že jsme chodili a pak už. Jako já to nemám tak, že když
se nezhulím, že mám hned špatnej den nebo. To vůbec. Ale mám kamarády, kteří když si nedaj,
tak už na to ten den myslej furt a nemůžou se najíst pořádně.
Nemůžou se najíst?
5. No to je normální. Když někdo hodně hulí, tak pak když se nezhulí, tak má potom problém se
pořádně najíst.
Fakt jo? To slyším poprvé.
6. No to je hodně častý. S tím má problém hodně uživatelů, když fakt hulí hodně mají největší
problém. To bývá většinou první problém, že mají problém se najíst když nejsou pod vlivem.
A ty to máš?
7. No já ne. Nesním toho tolik, ale s tím nemám problém. Ale to je taky o tom, že oni hulí jiný
množství. Já si třeba nedávám tolik prostě. Protože my hulíme hlavně z bongu, než brka, takže
oni prostě hulí dvojnásobek, takže je to znát, ale jako. Třeba kámoš byl teďka u doktorky,
protože už z toho měl docela strach, že měl fakt hroznej problém s tím jídlem. A ona mu akorát
řekla, že by měl víc pít a jíst. Takže to je diagnóza, kterou bych mu řekl taky no. Jenže ono to
moc nejde, že jo..
Ale když si dá člověk pauzu, tak ono se to během tak 2 týdnu, tak seš zase v pohodě. Záleží jak
dlouho hulíš, jak si byl zvyklej často, ale to je asi tak jediný problém který kdy měi lidi okolo mě. Teda
samozřejmě, že to leze do peněz a druhej je ten že mají problém s tím jídlem.
Ty si říkal, že nejíš tolik když si nedáš. Pochopila jsem to dobře? To znamená, že i když máš ten
„hulihlad“?
8. No tak to jsem schopný toho sežrat, že ani nevím kam se to do mě vejde. Ale jinak toho zase tolik
na posezení nesním no. Ale s tím jsem měl problém vždycky já jsem toho nikdy nesnědl dost.
Jsem hodně hubenej, takže jsem měl vždycky problém toho sežrat hodně, ale to je asi normální
to bych nějak.. Prostě normálně když si zhulenej, tak máš větší hlad.
A ty vnímáš u sebe nějakou nechuť k jídlu?
9. To asi ani ne. Jako občas se mi to stávalo, ale já si myslím že v tom byli i jiný faktory. Nesváděl
bych to na to, že jsem nebyl zhulenej, tak jsem měl problém se najíst. Přímo takhle to nemám.
Jasně. Kdy to bylo tak zhruba?

10. Ty jo to jsem začal pociťovat tak v těch 18. dřív ne. Hlavně až v těch 18 jsme začali hulit hodně.
Třeba každej den. V těch 15 to vůbec. To bylo jednou za týden, jednou za dva, někdy jendou za
měsíc. Já si to teď nevybavuju. Jako určitě to nebylo tak často jak teď. Ani z daleka.
Jo. Já jsem myslela tu nechuť k tomu jídlu..
11. Jo k tomu jídlu. Tak v těch 18 jsem to začal pociťovat, ale jenom občas a hlavně do tý doby jsem
nevěděl že někdo takovýho, že s tím můžeš mít takový problém.
Takže si nemyslíš, že to bylo kvůli té trávě?
12. Jako trošku asi určitě, ale prostě jsem s tím neměl takový problém jako s tím mají moji
kamarádi. Že jsem občas měl s tím problém se najíst, ale nevěděl jsem jestli je to kvůli tomu
nebo jestli..nevim, že nemám zrovna chuť úplně no.. nemusíš mít chuť kvůli úplně jiným věcem,
takže to nedokážu takhle říct.
Jasný. Dobře. Takže poprvé si jí měl ve 14ti. Pamatuješ si nějak to situaci? Ten moment.
13. Hele pamatuju si to. Ty jo prostě jsme někde lítali venku na Pražáku s nějakýma kamarádama,
který jsem viděl asi po druhý a oni měli nějakou venkovku a že si dáme špeka a tak jsem si
dal s nima. Akorát si pamatuju, že jsem si tak 3x potahl a pak už si nepamatuju nic, jen že
jsem měl strašně červený oči a jeli jsme někde busem.
Nepamatuješ si to..
14. Nepamatuju si to. Jako vím, že jsme se smáli a takový ty klasický první stavy no. Prostě poprvé.
Jako ona to je droga, ale prostě poprvé je to jak pod nějakou úplně cizí drogou, kterou si nikdy
neměl, tak je to úplně cizí, zvláštní pocity, že jo. Já jsem to nikdy před tím nezažil, ale později
když užíváš tydle ty věci už nevnímáš nebo je bereš jako. Seš na to zvyklej. Když to poprvé je to
úplně něco, že vidím rozmazaně nebo to je takovej blej příklad.
A pamatuješ si, jestli si měl jiný stavy než máš teď?
15. No to určitě. To je vždycky na začátku. Teď už je to. Prostě to tělo si na to zvykne. Takže teďka
bych toho musel zhulit 10x abych měl stejný stavy.
A co to bylo za stavy? Co to bylo, že to bylo tak jiný?
16. No takový ty klasický první stavy, že se směješ něčemu. Taková ta klasika pod kterou si
představujou lidi, který nehulej úplně každho huliče. Že se furt smějou, jsou úplně vymletý, tak
to. Taková euforie, kterou potom normální uživatel po jednom brku už nikdy nemá. To by
k tomu musel být opilej nebo si jich dát víc, ale určitě ne tak, že si 3x potáhneš.
Jasný, ale ty stavy jsou stejný jenom jde o intenzitu?
17. No asi jo. Dá se to tak říct. Jsou takový slabší.
Jasný. Jak dlouho kouříš aktivně marihuanu?

18. No tak aktivně no tak to ty 4-5 let. Akorát teď je to častěji, ale tenkrát.
A jak se to vyvíjí v čase. Když 4-5 let, tak od těch 16 let?
19. No od tý doby co jsme byli na SŠ tak jsem byl s těma klukama se kterými jsme tak nějak
začínali víc hulit.
Bylo to s těma co si měl poprvé?
20. Ne to bylo s jinýma, ale bylo to s mýma nejlepšíma kámošema, se kterýma jsem začal najednou
chodit na SŠ, tak jsem s nima byl v kontaktu každý den, takže už to pak šlo ruku v ruce že jo.
Oni vždycky hulili víc něž já.
Díky ním si začal víc?
21. No díky ním jsem začal víc, ale ne nezačal jsem díky nim. Protože když chodí tvý nejlepší
kamarádi na špeka, tak chodíš s nima, že jo. Ale nebylo to tak, že by mě k tomu sváděli, ale když
jsem s nima byl víc v kontaktu, tak jsem hulil víc.
Chtěl si zapadnout?
22. To vůbec. To bych neřekl. spíš si myslím, že třeba když ti vemu v tom kolektivu ve třídě, tak
jsme spíš byli ty špatný, než že bychom byli hustý, tak hulíme to vůbec. Spíš naopak. A že bych
chtěl zapadnout přímo k nim taky ne. To bylo spíš, když už tak ze srandy mi řekli „aa ty si
sračka, že nejdeš s náma“.
Jo takové to popichování, ale ne nucení..
23. Ne to vůbec.
Jasný a teda na tý střední, tam jste si dávali po škole, jestli jsem to pochopila. Jak to šlo dál? Jakoby do
teď.
24. No potom na tý střední to bylo čí dál víc intenzivní. Já nevím bylo období kdy jsme byli u
kámoše po škole třeba každý den, ale pak jsem měl období, třeba 2 měsíce kdy jsem měl
přítelkyni, který se to zrovna moc nezdálo, tak jsem nehulil vůbec. Takže byl třeba tejden kdy
jsme fakt hulili furt a pak zase týden kdy jsme hulili jednou. Někdy i vůbec. Takže to bylo..bylo
to podle peněz zaprvé protože jsme na to neměli moc peníze a pak jsme třeba na to neměli
náladu. Nebylo to tak, že bychom každej den jsme museli jít to vůbec. To zase není jako žádná
těžká droga. Prostě to byl náš takovej druh zábavy. Někdo chodil hrát po škole fotbal, my jsme
chodili pálit.
No jasný. A teďka?
25. A teďka jak už vlastně bydlím sám, tak to tomu taky pomáhá. Když hulím sám na bytě.
Hulíš sám?

26. Hulím sám no. To třeba dřív vůbec jen když jsem byl s nima nebo když jsem byl s lidma, který
hulej. Nikdy jsem si sám jako nezabalil brko. No zase ně nikdy, ale pak se to pomalu..třeba
v tom čtvťáku jsme si pořídli psa, tak když jsem šel se psem, tak jsem si ubalil brko, ale to
nebylo nijak často. Když to teďa když bydlím sám, tak to si dám normálně sám doma.
Jasně, takže už si dřív hulil sám, ale máš pocit, že to, že bydlíš sám…
27. No tak můžu hlavně hulit kdy se mi zachce. Když jsem bydlel s rodičema, tak to nepřicházelo
v úvahu hulit doma a teďka mi v tom nic nebrání.
Dobře. A co ti dává marihuana? Co je podle tebe na ní nejlepší?
28. No. Hele já ti ani nevím. To je zrovna taková otázka, který jsem se zrovna bál. Přímo odpovědět
zrovna na todle co mi to dává, to je jako když si člověk řekne, co ti dává alkohol. Člověk pije
proto aby se bavil, tak todle je trošku, hodně podobný s myslím. Třeba, hodně lidí si myslí, já si
to taky myslím že hodně věcí jsou po tom lepší. Jídlo je tom lepší, sex je po tom lepší, líp se ti
usíná pokud si na to navyklej. Nebo hraju na playstationu a když nejsem zhulenej, tak po chvíli
toho nechám, ale když jsem zhulenej tak se do toho úplně zažeru a prostě pařím 3 hodiny v kuse
a ani mi to nepříjde a baví mě to daleko víc. Ale jako. To jsou takový. Nevím co mi to dává.
Baví mě to prostě.
To mě zajímá s tím playstationem. Jakože ti to pomáhá udržet pozornost?
29. To ne, ale spíš se do toho úplně zažereš a moc nevnímáš čas a seš do toho zabranej jako když seš
zabranej do nějakýho dobrýho filmu, ale když prostě když nejsi zhulenej tak do toho něco.
Čumím do mobilu a ta tráva ti v tomdle dost pomůže, protože se do toho zakoukáš a nevnímáš
nic jinýho než tu hru. Ale taky hraju bez toho, ale občas si říkám, že mě to nebaví tak jako bez
toho.
Určitý věci jsou potom lepší. Jako když třeba. Jak určitě taky tam nějaká závislost je. když něco
děláš 4 roky, tak si na to navykneš, takže když třeba…V minulém semestru jsem to tak neměl, ale teď
třeba už jsem prostě zvyklej, když jedu ze školy, tak už jako vím, že když přijedu, tak se prostě zhulím. A
pak cestou už na to myslím a pak přijedu domů a říkám si „Ty jo vždyť já vlastně ani nějak nechci hulit,
ale už jak si zvyklej, že si dáš, tak na to myslíš, ale pak si třeba nedáš, protože na to zrovna nemáš chuť,
ale je to prostě taková automatizace.
Ale není to podmínka.
30. Není to podmínka. Jak už jsem řekl, neznamená, že když si nedáš, že máš hned špatnej den, ale
někteří uživatelé to tak mají.
A ty ne?
31. Já ne.
Ovlivňuje to tvojí náladu?
32. No řekl bych jak kdy. To strašně zálež na tom, jakej člověk je. Já jsem třeba občas, já to mám
spíš víc když mám hlad, než když nejsem zhulenej. Neznamená to, že když nejsem zhulenej, že

se chovám blbě, že jsem třeba agresivní. To si myslím, že nemám. Teď jsem se v tom trochu
zamotal…
To je v pořádku. Můžeme pokračovat další podotázkou. Zkus mi popsat tvůj stav když si zhulenej. Říkal
si, že nejsi agresivní, že máš víc hlad…
33. No jo, ale dál já nevím jak na to odpovědět. To se strašně těžce popisuje. To není droga jako
ostatní. U ostatních drog dokážeš to jasně říct, co to s tebou dělá, ale tady. Já nevím. Já jsem to
nikdy nikomu nepopisoval, tak nevím jaký použít slova. Tak v něčem je to podobný tý opilosti,
že jsi takovej v klidu nebo že se víc bavíš. No. Nevím jak odpovědět.
To nevadí. Pak mám tady otázku, jaké u toho zažíváš stavy?
34. No ty stavy už jsou slabší než bývali. Prostě. Ono taky strašně záleží jak se zhulíš. Někde hulí
brka, někdo bonga, někdo z toho dělá jídla a každá jednotlivá věc ti udělá jinej stav. Brko tě
zhulí úplně jinak, než bongo. Když si dáš bongo, tak tě zhulí hodně, ale jsi zhulenej jinak. Seš
takovej jako v přepalu. Já nevím jak to popsat. Po tom brku seš takovej vysmátej, kdežto po tom
bongu se ti nic nechce.
A takhle to máš ty? Teď mluvíš o sobě..
35. Mluvím o sobě, ale myslím si, že to tak má většina uživatelů. Třeba mám kamaráda, který hulil
celou tu dobu semnou, ale tak dvojnásobně a hulil vždycky jen ten bong a teďka prostě si řekl, že
bong vyhodí z okna. Prostě že ho vyhodí, protože on hulil od rána a už ho to štvalo, to člověku,
pak večer už seš rád, že můžeš jít spát, natož aby šel někam s klukama, takže zůstával doma,
když jsme ho chtěli vytáhnout ven s klukama. Takže on ho vyhodil a začal hulit jenom brka a
říkal mi, že je to prostě úplně jiný. Změnil názor, že je po brkách takovej vysmátej a může
normálně fungovat. Nevadí mu vyjít mezi lidi, kdežto před tím byl takovej, že seděl doma, že
mu stačilo koukat na film..
No a jak to máš ty? Ty si říkal, že hulíš taky bonga..
36. No oboje, ale spíš ty bonga. Jako jak kdy. Já to mám asi podobně. Já nevím hrozně taky zálež na
tom jakej jsi. Tendle kamarád už před tím než začal hulit, tak nikam moc nechodil, kdežto já
jsem přestanej opak. Vždycky jsem všude lítal, chtěl jsem být všude a to hulení mě trošku
uklidnilo. To že hulím už nějakou dobu, skoro těch 5 let, tak si myslím, že mě to trochu změnilo
v tom, že jsem takovej klidnější, že nepotřebuju všude bejt, že mi stačí být někde s těma svýma,
ale nevím jestli to způsobila ta tráva nebo taky to, že sem dospěl. Ale myslím, že to k tomu
pomohlo.

Vnímáš, že to pro tebe takhle lepší?
37. Jsem takhle spokojenej. Myslím si, že je to pro mě takhle lepší. Nevím vlastně proč, ale prostě
mi to takhle vyhovuje. Takže i kdyby to způsobila ta tráva, tak jsem vlastně rád.
Takže zpátky k tomu jaké u toho zažíváš stavy když si dáš bong nebo joint?
38. Nevím jak to popsat no. Já už to beru prostě automaticky. Prostě nedokážu říct, že to semnou
udělá todle a todle. To je jako když jiní lidi chodí na pivko. To je blbý přirovnání, ale prostě

někteří lidi chodí každý den na pivo, tak my každej den chodíme hulit, ale jako už to bereš nějak
automaticky.
Ale není to tak, že by si to s tebou už nic nedělalo.
39. To ne, ale po těch letech si na to to tělo už zvyká. Potřebuješ větší dávky, tak je to úplně se vším.
A nevím, už to tak nevnímáš, už si na ten stav tolik zvyklej, že ti to nepřijde nějak zvláštní.
Ty první stavy když se zhulíš poprvé, tak to hrozně prožíváš. Teďka už to neprožívám,
protože si na to zvykáš. Je těžký popsat co to semnou dělá. Zase nechci aby to vyznělo, že máš jenom
hlad a si vysmátej, ale jako to se blbě popisuje no. Cítíš se většinou po tom líp no.
Kdy si nejradši dáváš jointa nebo bong?
40. Většinou buď po práci anebo po škole. Jakoby po nějaký činnosti, kdy musíš něco udělat a
potom si dáš a uděláš si takovou tu pauzičku. Někdo se těší až si po práci dá cigáro, někdo se těší
až si dá něco nevím, tak pro mě je nejlepší když přijdu třeba z práce. No já přijdu z práce někdy i
ve 4 ráno, tak se těším až si dám a půjdu spát. Takže pro mě je nejlepší po nějaké povinnosti.
Takže je to pro tebe odměna?
41. No dá se to tak říct. Spíš je to tak, že dokážeš úplně vypnout. Řekněme, že máš nějakou
stresující práci. Jsi celý den v práci, furt musíš na něco myslet, jsi ve stresujících situacích a pak
najedou úplně vypneš, máš prázdno v hlavě.
Že tě to jako uvolní?
42. Přesně tak. Takže to je asi nejlepší na ní.
Dobře. Je něco negativního na marihuaně?
43. No rozhodně to, že to leze do peněz. To je jako.. prostě je to tak. Když si to člověk nepěstuje
doma, tak za to musí platit a jakmile hulíš hodně, tak za to dáváš dost peněz no. Když si člověk
představí, co by za ty peníze mohl mít, tak ho to trochu zamrzí no, ale jinak si nevybavím jinou
věc, která by mě na tom moc štvala, protože si myslím, že já nejsem v tom stádiu, kdy bych
nedokázal přestat, takže kdyby bylo něco co by mě jako fakt hodně štvalo, tak bych prostě
přestal.
Aha. Co by to třeba mohl být?
44. No nevím, třeba, že by mi to způsobovalo špatný stavy, že bych se při tom necítil dobře, že bych
se právě nemohl najíst pokud nejsi zhulenej. To by byl pro mě problém, že jo. Protože bych se
začal ztrácet před očima, kdybych..jakmile bych nehulil, tak bych prostě nejedl nebo měl
problém se najíst a to je velkej problém. A to právě někteří uživatelé mívaj, ale opmůže to, že si
právě dají měsíc pauzičku. Najedou na ten klasickej režim, postupně začnou zase jíst a pak třeba
zase začnou. Takže kdych měl takovejdle problém, tak nad tím hodně silně uvažuju, ale žádnej
takovejdle problém nemám, takže vlastně jediná věc, která mě na tom štve je, že za to utrácím
hodně peněz. A jinak mě nic ani nenapadá.
A bere ti něco kromě peněz?

45. Já si myslím, že ne. Možná právě to, že občas radši budeš sedět někde doma a hulit, než třeba jít
na nějakou akci, tak možná třeba určitý zážitky. Jo, že si třeba řekneš, jo kdybych nehulil, tak
tam určitě jdu, ale takhle se ti nechce, protože jsi už v tom, mezi těma svejma, v tom stavu a už
se ti nic nechce.
Máš pocit, že…
46. Ale to ani ne, nebral bych tomu vůbec nějakou váhu. Já nevím no. Zrovna já s tím takovej
problém nemám, ale vím, že hodně lidí s tím prostě problém mají. Že kdyby nehulili, tak dělají
dalek víc věcí, ale takhle jakoby za ten den nic neudělají prostě.
Ale ty to tak nemáš.
47. Já to tak nemám, protože já jakoby fungovat musím. Musím ráno jít do školy, pak musím třeba
jít do tý práce, takže když mám takovej den, tak prostě celej den si nedám samozřejmě, protože
v práci řídím a podobně a pak si dám až můžeme říct odměnu, relax doma, ale některý lidi to
mají tak, že se zhulí hned ráno a za celý dne nic neudělají. Celý den se valíš doma, hrozně ti to
uteče a na konci dne jsou pak nasraný v tom, že nic neudělali zase, takže vlastně neví. Jo že
nechtějí s tím přestat, ale hrozně je to sere, že je to odhání od těch věcí, který by mohli dělat
jinak. Takže první je ta finanční stránka, že do toho narvou všechny peníze, což štve i mě, že do
toho dávám hodně peněz, ale ne zas tolik, abych jako já nevím nemohl platit nájem, ale to už je
zase jinej level. Jako já to, co mi zbyde, tak to už se rozmyslím, že něco dám za trávu, něco dá za
todle, ale vždycky je pro mě důležitější zaplatit ty hlavní věci.
Jo. Že to není priorita..
48. Přesně tak.
Jo jasně. Takže v situaci kdy si nějaký den si neměl práci, takže tím pádem by si měl menší výplatu, tak
by to znamenalo, že se musíš třeba uskromnit. Byl by si ochotnej uskromnit se na tý trávě?
49. Jo to určitě. Jako nevím no. Jako občas si člověk prostě radši koupí trávu, než aby šel třeba na
akci. Jako máš prostě ty 2 kila, tak buď půjdu do hospody nebo si radši koupím jedničku (1g).
Tak většinou to skončí u tý jedničky. Ale to prostě zase rozhoduje hrozně faktorů. Co je to za
akci, nebo tak.
Dobře, tak asi můžeme dál. Nebo je něco co by si k tý trávě chtěl říct?
50. Asi ne. Myslím, že jsme to shrnuli dobře. Zrovna teď mě nic nenapadá.
Tak kdyby tě napadlo později, tak se k tomu vrátíme. Jak si spokojený se svým životem momentálně?
51. Momentálně jsem spokojenej. Vlastně jako není důvod, proč bych nebyl spokojenej. Všechno co
potřebuju mám. Takže jako. Nemám žádnej problém, takže jsem vlastně spokojenej.
Je něco, co by si chtěl změnit třeba ve svém životě?
52. Asi ani ne. Myslím si, že je všechno tak jak má bejt.

Jsi tam kde chceš být? Nebo tam kde máš bejt?
53. Přesně tam kde mám bejt. Jako studuju. Jako jasně, člověk by si řekl, že radši budu ležet támdle
někde na Bali, prostě to už je jiná věc, ale když zůstanu nohama na zemi, tak jsem tam kde bych
chtěl bejt.
Můžeš říct, že jsi tam kde by si chtěl bejt? Ne, jen mám bejt, ale i chtěl? Možná je to nesrozumitelný.
S tím, že tak je mi 20 let, tak bych asi měl chodit do školy, to znamená „mám“, ale jakoby, jestli je to
jiný v tom, co ty by si chtěl. Takhle jsem to myslela.
54. Hele já ani nevím. Já bych chtěl dostudovat a mít nějakou dobrou práci. To je tak jako hlavní.
Takže jako. Nevím, co bych přímo chtěl no. Prostě nějaký sny jsou, ale že bych zrovna teď byl
nespokojenej se svým bydlením, se svou školou, takhle, tak to nejsem, jsem normálně
spokojenej.
Super. Takže jsi tam kde by si chtěl bejt.
55. Přesně tak.
Takže co jsem tak pochytila, tak studuješ. Co studuješ?
56. Studuju technickou fakultu, ve zkratce prostě počítače, informační a řídicí techniku.
V Praze?
57. V Praze.
A baví tě to? Jaký to tam je?
58. Baví mě to, ale je to hodně těžký no. Jsou tam určitý předměty, který třeba ani jako nemají co
dělat s tím zaměřením a ty jsou právě problém.
Co to třeba je?
59. Třeba Nauka o materiálech. Takovej strašák. V příštím ročníku Strojírenství. Takový předměty.
Ty mě za prvý nebaví a za druhý mi nejdou, ale naopak to programování, kvůli kterýmu tam
vlastně jsem, tak to se normálně donutím si prostě o víkendu k tomu sednout a 3 hodiny se to
sám učit. Takže to mě vlastně baví. Prostě to má každá fakulta, která má předměty, který tě
prostě nebaví.
Jasný, ale to programování, kvůli kterýmu si tam šel tě baví a umíš se i hecnout a naučit se to.
60. Jo. Je to teda těžký, ale chci to umět, takže se hecnu prostě. U těch ostatních věcích mám
problém. Já se prostě nedonutím, jakmile mě to nezajímá, se to učit. S tím jsem měl hrozný
problém na střední. A střední jsem se prostě neučil a hrozně jsem na to kašlal, ale potom jakmile
přišla maturita, tak jsem věděl že když to udělám, tak mám pokoj. Takže jsem to hecnul a měl

jsem nejlepší známky z maturity snad za celou střední. Ale prostě na ty předměty, který mě
nezajímaj, tak to jsem s prostě nedonutil. A taky jsem na to hodně kašlal, protože jsem byl furt
někde s klukama, tak to šlo ruku v ruce.
A ty si teď v prváku?
61. Jsem v prváku na VŠ.
A do toho pracuješ?
62. Pracuju. Dělám brigádu no. Prostě v jedný, nejmenovaný společnosti fotíme. Jezdíme po akcích
a tak.
A to tě baví?
63. To mě baví hodně no. Člověk se dostane na zajímavá místa.
Co tam děláš?
64. Já tam vlastně, dá se říct, že přijedu do ateliéru, všechno připravím, nahážu to do auta, odvezu
to na akci, tam to celý vybalím, připravím, pak tam řekněme 3-7 hodin fotím, pak to zase
zabalím a odvezu zpátky. A fotíme různé akce po Praze, po Český Republice. Byl jsem třeba
v Brně, takže různě.

A ty si fotil nějak před tím?
65. Nene. Ono to fotí samo. Má to v sobě počítač, který to dělá. Ty jen v podstatě mačkáš tlačítko.
Některý lidi se právě myslej, že je to strašně lehký, že ty jen mačkáš tlačítko, ale je to spíš o tý
zodpovědnosti, protože ty přece jen vezeš přes půl ČR mašinku za stovky tisíc, takže spíš o tom
to je no. Hlavně ten klient si zaplatí docela tučnou částku za to a byl by docela průser kdyby si
mu tu službu poskytnul špatně nebo neposkytl.
Takže je to o tý zodpovědnosti hlavně.
66. Přesně tak.
To je asi stresující práce, co?
67. Je no. První akce byly hodně stresující. Měl jsem hlavu nafouklou informacema, myslel jsem, na
to, jestli jsem nic nezapomněl, jestli jsem poslal fotky, jestli todle a todle. Těch věcí je docela
dost. Ale jakmile. Já mám za sebou tak 20 akcí už to teď beru všechno automaticky. Naopak si
říkám, jestli jsem na něco nezapomněl, protože toho bylo nějak málo, ale přitom už to všechno
bereš automaticky.
A baví tě ta práce?

68. Jo to mě baví. Jak jsem říkal, že se dostaneš na různá místa, tak to mě na tom baví. Prostě potkáš
nový lidi. Myslím si, že se můžeš dostat k něčemu zajmavýmu tímdle tím. Potkáváš lidi
z různých odvětví. Tak já nevím. Zase to nechci přehánět, ale třeba se dostaneš k nějakým lidem
díky kterým získáš nějakou pracovní pozici.
Takže můžeš tam mít i nějaký kariérní růst?
69. No teďka je tam jen krátký kariérní růst v tom, že když začínáš, tak máš menší peníze než když
si už pak vyježděnej víc. Tak dá se říct, že jsem na vrcholu toho kariérního růstu. Už výš bejt
nemůžu, ale právě se mi líbí, že jsem třeba potkal z lidma, kterým bych nikdy v životě nepotkal
kdybych takhle nejezdil na ty akce. Třeba jsem fotil na nějaký akci, kde byli fakt bohatí lidi,
protože to byla nějaká banka. Byli tam nejbohatší Češi a tak. Třeba z amnou přišel jeden Rusák
a ten mi tam jako gratulovat, že jsem borec, že to nechápe, že to tak všechno stíhám a tak. Takže
tak. Kdy se ti todle naskytne, že ti nějakej Rusák něco takovýho řekne. Takže si myslím, že když
potkáš určitý lidi, kteří vidí, že můžeš fungovat ve stresu nebo pod nějakým tlakem, takže by
mohli i říct jo ten se mi líbí, ten dokáže fungovat a tak.
Že si najdeš kontakty.
70. No přesně tak.
A to by si chtěl?
71. Jo. To bych chtěl určitě. Akorát rozdávám vizitky jen firemní no a ne svoje.
To je škoda.
72. Ale taky se to může stát no.
Takže, můžu se zeptat, jestli tě naplňuje tadle brigáda?
73. Jo. Brigáda je to skvělá, ale jako brigáda mě naplňuje, ale todle nění něco, co by mohl být fulltime job.
Že to by si nechtěl dělat jako full-time.
74. No ono to ani nejde, protože třeba o Vánocích máš 16 akcí denně, ale nás musí bejt 16 lidí, kteří
můžou pracovat, ale pak máš třeba březen a máš 16 akcí za měsíc. Takže já jsem měl 3 akce a
byl jsem docela bez peněz. Takže není tolik práce, že by to mohl dělat člověk denně.
Ale kdyby bylo, chtěl by ses s tím třeba živit?
75. Nechtěl, protože ono se to nezdá, ale je to fakt náročný. Prostě když máš fungovat. Protože ty
musíš přijet dřív do toho ateliéru, musíš přijet dřív na tu akci. Pak zase odjíždíš, než to zbalíš,
takže se k tomu nabalí další 4 hodiny volnýho času a najednou z toho máš 13 hodin prostě. A to
když 13 hodin musíš fakt fungovat a kdybych to měl dělat každej den, tak se z toho zblázníš.
Hlavně ty lidi opilý na těch akcích, pak už seš rád, že je konec. Ale není to tak, že by mě to
štvalo nebo tak. Ta práce je super, ale je to náročný.

To je super, že už v prváku máš práci, která tě baví. Máš pocit, že jsi se našel? No to už si vlastně
zmínil, že si na místě, kde chceš být.
76. Jo. Jako ani nevím, co bych změnil teďka. Nevím to jsou takový drobnosti jako bydlení by
mohlo být lepší, auto by mohlo být lepší, ale to už jsou takový věci.. Jako nevím, co bych přímo
změnil.
Tak mám pocit, že třeba to bydlení, aby bylo lepší, auto aby bylo lepší, že to není pro tebe podstatný?
77. No jako jsem spokojenej s tím co mám, ale určitě časem by bylo lepší kdyby se to zlepšilo, ale
tak prostě počítám s tím, že já nevím no. Jako já to beru tak, že se koukám na ostatní, že mám
byt, tak nebudu myslet na to, že bych chtěl lepší byt. Jsem rád, že nejsem na koleji. Mám auto.
Je to stará kraksna, ale jsem rád, že mám nějaký. Takže jsem spokojen s tím, co mám.
Ty bydlíš sám?
78. Bydlím s bratrancem na bytě. Ale my se tam spíš tak střídáme. Já ho vidím vlastně jednou týdně
i když spolu bydlíme. Takže je to takový, tak dá se říct, že bydlím sám. A docela mi to vyhovuje.
Jo no a vycházíte spolu? I přesto, že se spolu míjíte.
79. Jo to jo. Tak my jsme spolu byli od mala jako bráchové. Já mám jenom ségru a s ním jsem byl
vždycky jako brácha. Takže jako radši bydlím s ním než s nějakým kámošem, protože jakoby
vím, že bychom si začali lézt za chvíli na nervy. Kdežto s tím Pavlem si na nervy nelezem.
A bratranec je starší?
80. Tomu je 26. ten teď dodělává bakaláře.
Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?
81. Já nevím no. Jako nejdůležitější je určitě zdraví a rodina. To je prostě. To si myslím, že je
nejdůležitější věc, když má člověk nějaký zázemí, nějakou rodinu má úplně jinej život než někdo
kdo nemá nikoho prostě. Ale v tomdle světě jsou důležitý i peníze prostě. Samozřejmě na
prvním místě je zdraví.
A to je pro tebe? Mluvíš o sobě?
82. To je pro mě. A na druhým místě už no. Nevím. To že se má člověk prostě dobře. Pro mě j todle
docela dost důležitý, protože si nedokážu představit, že chodím do fabriky od rána do večera a
žiju. Vlastně makám, abych mohl žít, abych mohl. Že mi s tý výplaty vůbec něco zbyde. Jedu
furt to samý dokola, pak jdu z práce spát a druhej den zase znova. A ten život ty lidi nebaví a pro
mě to je hrozně důležitý, aby sis ten život dokázal užít. Takže to je, nevím jak to popsat, ale že
mít se dobře a furt nekoukat přes plot, že ten druhej se má líp.
Ty to tak máš?

83. Já to tak mám. Já jsem spokojenej. Já to beru tak, že my se máme všichni tady v Česku dobře.
Někdo má třeba nějaký osobní problémy, ale my se všichni máme tak dobře, jenom si stěžujeme.
Když se koukneš jak se žije po celým světě, tak tady to jsou všechno malichernosti co řešíme.
Jako, že někdo má horší auto, než jeho soused jako. Pro někoho to je problém. Někomu to kazí
život, je se má hůř než ten druhej, ale mě to problém nedělá. Já jsem spokojenej s tím, co mám.
Jako vždycky se můžeš mít líp, ale taky se můžeš mít i hůř. Nevím abych se vyjádřil přesně
k tomu. Jak byla přesně ta otázka?
Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?
84. No tak prostě rodina, zdraví a prostě mít se dobře. Být spokojenej v životě.
Takže rodina, zdraví a mít se dobře.
85. A s tím souvisí i ty peníze. Protože když nemáš peníze jo, jako jasně vždycky je důležitější aby
si byl zdravej, ale žijeme v době kdy, když nemáš peníze tak nemáš ne skoro nic, protože furt je
tady to zdraví a ta rodina, ale prostě když nemáš peníze, tak si nemůžeš koupit. Jakoby někomu
dělají radost i maličkosti. A když ty peníze nemáš, tak si ty maličkosti nemůžeš dovolit a nejsi
po tom šťastnej, takže ty peníze jsou prostě důležitý a kdo řekne, že nejsou důležitý, tak podle
mě kecá.
Takže pro tebe osobně jsou důležitý.
86. Takže pro mě jsou důležitý peníze. Takže je to taky určitě mezi těma důležitějma věcma.
Nestavím peníze před jak jsem říkal třeba před své blízké, ale.
Jestli bych mohla se postupně na ty věci doptat. Takže první rodina, zdraví, mít se dobře. Co pro tu
rodinu děláš? Třeba aby si s rodinou vycházel? Nebo jak to vlastně máš s rodinou?
87. Hele.s rodinou to mám tak, že žiju s mamkou, s tátou se moc nevídám, protože oni se vlastně
rozvedli když mi bylo asi 11, takže s tátou se bohužel moc nevídám, ale jako tady zrovna trošku
selhávám, že bych měl se víc vídat s tím tátou. Za to si můžu sám, ale prostě já za ním jedu třeba
jednou za měsíc, abych si s ním pokecal, řeknu co je novýho, ale vlastně nemám c bych si s ním
dál jako říkal. Jdeme spolu do kina, pokecáme a to je asi tak všechno. A s mámou vycházím
výborně myslím. Ta se má dobře. A nevím. Má novej barák, novou práci, nový auto. Je
spokojená. Ve zdraví jí taky asi teď nic netrápí. A celkově ta rodina, jako já se bavím jen
s rodinou mámy strany. Já se neznám, já nejsem absolutně v kontaktu s nikým s tátova kolena
kromě táty. A s tátou se vídám málo.
Jakto?
88. No tak oni si za to, oni se o nás nezajímali, když jsme byli malý, takže my se o ně nezajímáme.
Jo to oni jsou všichni takový. Nevím no je, třeba prarodiče nezajímalo, že se narodila ségra,
prostě tak co ona se bude doprošovat. Takže s nima nemáme kontakt a ani nás to nijak nemrzí.
Máme naopak úplně nejlepší babičku a dědu od mamky strany a to mi jako stačí, takže nám
vlastně nic nechybí. Jediný co, tak ten táta no. Že prostě se s ním nevídáme no. Ale tak jako,
taky jsem si na to zvyknul no. Spíš ségra to má horší, protože jak byla menší. Ona by
potřebovala toho tátu. Ona je v pubertě a prostě b potřebovala pevnou ruku. Si myslím, že ta to
odnese nejvíc, že vyrůstala bez táty, protože máma si s ní neví rady, ale to je zase úplně jinej
příběh.
A co ty?

89. Já jsem s tátou za dobře. A myslím si, že mě to nijak.. já nevím. To je težký přemýšlet jaký by to
bylo kdyby rodiče byli spolu, jestli bych se třeba choval jinak. Možná bych byl víc drženej
zkrátka když jsem byl mladej.
Jasný no. Promiň a to ti bylo 11?
90. Jo. 2009.
Pamatuješ si na ten rozvod nějak?
91. No to si pamatuju. To bych ani nerozebíral.
Nechceš se do toho pouštět?
92. Ne. To bylo hodně špatný.
Jasný, jestli to nechceš nijak rozebirat…
93. Jako ono není ani co. Jako nebylo to úplně nejlepší. Jako pamatuju si to dobře, ale asi bych to ani
nerozebíral. Ale není to tak, že bychom kvůli tomu teďka tátu nějak neměli rádi, ale prostě.
Nevím no. Táta si za to mohl tenkrát sám. Prostě podváděl nějak mámu, a pak to dopadlo celkem
zle, klasika.
Jasný. Jestli je to hodně na tělo otázka, tak mě zaraž, ale jestli si to špatně nesl.
94. No jako nesli jsme to špatně asi všichni, ale jako já jsem se přesto.. jako já jsem to, já ani nevím,
já si na to nepamatuju, protože se snažím na to ani jako nijak nevzpomínat. Ale jako nesl jsem to
v tu chvíli špatně, samozřejmě. To bere každej špatně, když se mu rozvádí rodiče a ještě je to
jako docela dost vostrý, ale neřekl bych, že by mě to nějak jako poznamenalo. Tak to vůbec. Já
jsem takovej, že jako já si myslím, že jsem docela silná osobnost, že mě jen tak něco jako
nerozhází. Jsou lidi, kteří by todle, zažili určitý věci, který jsem jako některý zažil, ale ani mě
nenapadá jako případ, ale vím, že jsem zažil jako určitý věci, který by některý lidi nemuseli
úplně tak lehce rozdýchat jako jsem rozdejchal já.
A co tím myslíš tou silnou osobností?
95. Ne. To jsem se asi špatně vyjádřil. Nejsem zrovna úplně řečník, ale že to jakoby dokážeš, že se
z toho nezhroutíš. Když se i stane něco špatná v životě, tak se z toho nezhroutíš a prostě nejsem
psychicky labilní. A jsem právě úplně naopak. Jsem takovej kliďas.
Že tě jen tak něco nerozhází?
96. Přesně tak. Já se vždycky dostanu k něčemu úplně jinýmu a pak už nevím o čem jsme mluvili.
Co pro tu rodinu děláš? Abyste spolu vycházeli, aby si s nimi měl dobrý vztahy.

97. No tak nevím, co bych pro to dělal. S mamkou se snažím udržovat co nejlepší vztah, prostě
nějak když potřebuje, tak se jí snažím tak nějak pomoct. Přece jenom nejsem puberťák, kterej by
akorát furt toho rodiče rozčiloval. Máma už ví, že jsem dospělej, že se o sebe dokážu postarat,
takže ž máme úplně jinej vztah, než jsme měli před 4 lety. Prostě jak už bydlím sám, tak se
všechno hrozně změnilo.
Bere tě už jako dospělého? Respektuje tě?
98. Jo to určitě. Ona mi vždycky jakoby věřila, že mě už pouštěla, když jsem byl mladej. Že
vždycky věděla, že přijdu v dobrý stavu, včas. A já jsem už od patnácti chodil na různé akce. A
člověk si řekne jó hulil jsem tam, kalil jsem tam, ale vždycky jsem přišel slušnej zpátky. Takže
ona o tom něměla ani ponětí a prostě věří mi. Už by neměla problém. Jo někteří rodiče mají
problém pustit 18. letého syna na dovolenou sám. Tak to by máma neměla problém, protože ví,
že se o sebe dokážu postarat, věří mi, takže tak no. S mamkou mám úplně skvělej vztah si
myslím. Jako rozhodně lepší než ségra se kterou teďka cloumá ta největší možná puberta. A
jelikož já jsem celá máma, tak to je možná ten největší důvod proč spolu vycházíme a ségra je
úplně celej táta, takže si nerozumí tolik no.
Co to znamená, že si celá máma?
99. Já nevím no. Už jenom to, když se na nás koukneš jo. Jako v určitých věcech jsme jiný. Třeba
příklad je řízení, prostě máma je klasická, že jančí za volantem a já jsem naprostej kliďas. Tak
v tomdle jsem jinej, ale jinak jsme v hodně věcech stejný. Jako osobnostněj. Oba jsme ve
znamení panna, to taky možná něco dělá. Nevím no. Myslím si, že mám k mamkce blíž něž
ségra, která je zase spíš celej táta no.
A co znamená být celej táta?
100. Nevim no jako. Jako tím jak ona celá je, jak se chová jak přemýšlí, tak tím je celá táta.
Já jsem tím spíš myslela, jakej je táta.
101. Nevím no. Nevím jak na to odpovědět.
Dobře. Co mě napadlo, tím že ti mamka vždycky důvěřovala, jak si říkal že si chodil v 15 ven a že si
vždycky dorazil v dobrý stavu. Vnímáš se, že si zodpovědnej?
102. No tak snažím se být zodpovědnej. Nemám právě rád jako nezodpovědný lidi. Ať už jde třeba o
maličkosti. Třeba nedochvilnost úplně nesnáším. Nebo nemám rád, když lidi něco řeknou a pak
je to úplně jinak. Proto nerad plánuju věci jo. Protože mám pocit, že hodně lidí okolo mě jsou
nezodpovědný a není na ně spoleh. A já se právě snažím, aby to bylo naopak. Když řeknu, že
tady někde budu a když to nestíhám, tak se cítím blbě. Když jsem řekl, že to prostě udělám a pak
to tak není, tak mám pocit, že jsem selhal. Jako snažím se být zodpovědnej.
Pak si zmínil zdraví. Co děláš pro své zdraví? Jestli je něco, jak se udržuješ třeba.
103. No. Todle hodně lajdačím. To nevím, co dělám proto, abych byl zdravej. Jako todle je věc,
kterou vím, že je hrozně důležitá, ale měl bych proto dělat víc. Měl bych žít zdravěji no, ale jako
nevím co pro to dělám. Moc věcí proto nedělám.

A co třeba..
104. Pro mě je hlavně důležitý zdraví blízkých no. Kdybych. Jako kouřím že jo, chlastám, hulim,
nespotuju. Takže kdyby pro mě bylo důležitější moje zdraví, tak tydle věci omezím a začnu
třeba běhat jo nebo něco prostě, ale je to pro mě důležitý. Tak jako já se cítím zdravě. Kdybych
se necítil zdravě, tak začnu pro to něco dělat jo. Ale protože se cítím dobře, tak to nijak neřeším.
Vím, že nežiju zdravě, ale necítím se prostě nijak špatně.
Jasný no. Tak v našem věku na to zdraví moc nehledíme. Dobře a ta třetí hodnota byla, mít se dobře.
105. Mít se dobře no, ale já si myslím, že to jsme tady už několikrát dá se říct probrali. Prostě jak
jsem říkal, dělat věci který ti dělají radost.
A ty je děláš?
106. Dělám no. Já jsem takovej, že kdybych měl celý den sedět doma a třeba koukat na seriály nebo
jen se válet a za celý den nic neudělat, tak večer jsem z toho úplně jako špatnej. Štve mě to,
takže pro mě zrovna, já se mám dobře, když každý den dělám něco prostě, když každý den něco
udělám prostě. Ať už je to pro někoho naprosto nedůležitá věc, ale pro mě to třeba důležitý je.
Co to třeba je?
107. Já nevím, třeba se jedu někam project s kamarádama, mám nějaký dobrý odpoledne. Prostě
nějak ten čas strávím a mám nějakej užitej čas, ale kdyby se celý den jenom válel doma a nic
neudělal, tak jsme z toho takovej špatnej. Jako co to bylo za zbytečný den.
Jo takže pro tebe je sedět doma, koukat na filmy..
108. Ztráta času. Jako někdy to potřebujeme, ale prostě. Když za celý den neuděláš vůbec nic, tak mi
přijde, že je to blbý. Já se snažím, já jsem hodně takovej, že se snažím žít teď. Já moc
nepřemýšlím nad tím co bude za tejden. Já třeba nesnáším plánování. Absolutně. Já měl problém
se tady s tebou sejít, protože jsme věděl, že v ten den nemám nic naplánovanýho, ale co kdyby
náhodou. Já mám s tímdle strašnej problém. Já bych ani holku nemohl pozvat na rande snad,
protože co kdybych ten den chtěl dělat zrovna něco jinýho. Já jsem v tomdle hroznej.
Že si jako spontánní?
109. Jo. Strašně. Jsem nejspontánnější člověk na světě. Mě, když ve 12 napíšeš pojď ven, tak já
půjdu, ale když mi řekneš pojď za týden v tudle dobu, tak to ani náhodou. Já to plánovat nebudu
dopředu. Musíš mi říct hned nebo. Jsem fakt spontánní, hodně spotanní.
A to tě dělá šťastným?
110. Jako naplňuje mě to. Baví mě furt něco tvořit. Ale právě myslím si, že ta tráva tě v tom trochu
brzdí v těchto věcech. Jo, že pak už se ti jako nic moc nechce.
A to máš i ty?

111. To mám i já. Jako, ale v tu chvíli ti to je jedno. Ty třeba si říkáš jeden den, jo budu dělat todle a
tamto, tamto a máš to hlavě co všechno za ten den stihneš a pak se zhulíš a vlastně už ti stačí
jenom sedět doma a přesně to co jsem nechtěl dělat celý den, co by mi normálně vadilo, že
prostě za celý den nic neudělám, tak v tu chvíli, když si zhulenej, jako třeba víc nějak, tak je ti to
jedno. A vlastně nic jinýho dělat nechceš. Chceš sedět doma a koukat na tu blbost.
Jo jasně, chápu. Ještě se chci zeptat, jestli máš nějaký koníčky, který tě baví, který tě naplňují.
112. No. Jako přímo nějakýho koníčka nemám. Nemám žádnou věc, kterou bych jako prostě dělal ve
volným čase. Já jsem spíš takovej, že ve volným čase jsem radši někde nebo prostě jdu právě na
takovoudle akci, ale nemám, že bych hrál. Ať už to může být sport nebo nějaká jiná činnost. Já
nevím někdo sbírá známky, někdo má RC modely autíčka, někdo hraje fotbal, tak nic takového
mě ani nenapadá. Já jsem takovej, že bych furt něco tvořil, ale nemám žádnýho koníčka. Jako
baví mě spoustu věcí. Baví mě třeba jezdit na snowboardu. To mě strašně moc baví, ale prostě to
je rovna dost drahý koníček, takže zrovna na to nemám peníze. To je zrovna věc, kterou bych
chtěl no, že bych hodně rád jezdil na snowboard, ale jako nikdy jsem pro to nic pořádně
neudělal. Jo kdybych fakt hodně chtěl jezdit hodně na snowboardu, tak se to dá zařídit. Jo omezil
bych peníze jinde, koupil bych si prkno a našetřil bych na to. Tak to je zrovna koníček, který by
mě určitě bavil. Jezdit na prkně a takhle, ale nebaví mě míčové sporty a takhle. To vůbec, to mě
nebaví. No a dalšího koníčka. Já jsem spíš takovej, že mě baví chodit na ty akce a takhle.
Jako společenský život..
113. Přesně společenský život. To je takovej můj koníček.
Jasný. Ještě si říkal, že by si furt něco tvořil. Co znamená to tvořit?
114. Já nevím. Cokoliv. Jen se sebrat a někam jet. Právě že jsem spontanní, že to si myslím jde hodně
ruku v ruce. Já se nejradši seberu a jdu něco dělat a může to být úplně cokoliv. Může to být, že
jedeš někam na výlet, že jedeš cestovat nebo že jdeš právě kalit nebo že..
Cestovat?
115. Cestování? Nevím nevím. Jako určitě by mě to bavilo, ale nikdy jsem moc necestoval. S rodiči
jsme jako malý nikdy moc nejezdili. Byli jsme akorát tak někde v Bulharsku, v Chorvatsku a
tahle klasika, ale nevím no. Vždycky se ty peníze daly do něčeho jinýho. A já bych mohl teďka
cestovat sám, ale jako ani nemám moc jako s kým. Jako třeba teďka byli zrovna kamarádi
v Holandsku, tak bych jel hrozně rád jako příští rok taky, ale teď jsem zrovna nemohl, protože
my do toho něco vlezlo, takže jako ty možnosti tam jsou určitě. Nevím. Ty jo semnou musí být
sranda.
Jestli jsi už unavenej?
116. Ne, nejsem, ale vždycky něco povídám a pak si říkám, že už zase plácám.
Ne ne, mluvíš krásně k věci. Ale třeba, stejně i s tím snowboardem i s tím cestováním, že ti tam do toho
něco vlezlo nebo i leč prostředky na ten snowboard, že prachy si na to měl, ale pak že si to neudělal,
proč?

117. No jako peníze, ne že bych je přímo měl. Že bych je dokázal jako našetřit. Taky je to to jako
přiznám, že dáváš hodně peněz za tu trávu. Nebo takhle, já si vždycky rád udělám radost a už je
to to, že jo koupíš si cíga udělá ti to nějakou radost, nebo prostě jo koupíš si tu trávu nebo si
koupíš nějaký dobrý jídlo nebo takhle a jelikož že já nerad dělám to, že teď tady budu tejden jíst
chleba a zapíjet do vodou a nekoupím si absolutně vůbec nic, abych mohl potom ject na výlet.
Tak to já neumím. Já si radši celej ten týden užiju a budu utrácet za hovadiny, který mi budou
dělat celý ten týden radost než abych týden dá se říct trpěl nebo ne trpěl, ale…
Musel se nějak omezit?
118. Přesně tak. Omezoval se, abych potom mohl někam ject, tak to mi dělá problém. Já mám
problém s šetřením. Já prostě rozhazuju docela peníze za takovýdle věci a za tu trávu utrácím
hodně a myslím si, že kdybych měsíc nepálil, tak ušetřím docela jako, nevím no. Docela bych
ušetřil. No a takhle neušetřím nic. Když mi nějaký peníze na konci měsíce mi zbydou, tak o to
daleko víc utrácím víc. Třeba tejden, vím že za týden mi přijdou peníze a mám víc peněz než
bych čekal, tak jsem za ten tejden jsem schopnej utratit. Takže šetřivej rozhodně nejsem a to je
taky důvod, proč jsem se nikam moc nepodíval, protože fat nešetřím.
To možná taky souvisí s tím plánováním ne?
119. No to taky no. To je pravda no. Prostě nerad nebo nechci teďka plánovat, že pojedu támhle za 2
měsíce a do toho budu šetřit a furt to budu mít v hlavě a potom to někdo pokazí nebo to pokazím
já nebo se pokazí počasí nebo něco a já z toho budu zklamanej, budu z toho špatnej, že to
nevyšlo podle mých představ. Kdežto když celej ten týden se nebude nic dít a potom mi někdo
řekne hele zítra jedeme támhle, tak já, právě ta spontánnost je pro mě úplně, hrozně důležitá
nebo já..
To je super. K tomu dle mě napadá, když žiješ takhle, co se naskytne, máš nějaký sny? Co by si chtěl
v budoucnu?
120. Hele jako nemám úplně ty, takový ty klasický sny, že někdo chce být kosmonaut nebo něco, jo,
ale prostě mám v životě sen být v životě spokojenej, mít třeba pěknej byt nebo barák a mít pěkný
auto a chci být prostě spokojenej. To je pro mě jakoby hlavní sen. Nechci skončit jako většina
lidí tady v Česku. Hodně lidí tady v ČR žije právě ten život, jak jsem říkal. Že jenom chodí do
práce, aby vůbec měli na jídlo, aby mohli zaplatit nájem a takhle jedou celej rok a možná z toho
trošku našetřej na dovolenou, ale pak ta dovolená je jedinej týden, kterej si užili celej ten rok a
toho já se strašně bojím. To je přesně to, co nechci. Takže můj sen je se mít dobře a nemusím
mít auto za 3 milion a barák za 10. stačí, že budu spokojenej. Já se dokážu uspokojit i s menším,
ale prostě chci být spokojenej a to je pro mě vlastně t nejdůležitější. Že nemám přímo sen, že
bych chtěl dokázat todle a támdle to, ale když budu spokojenej, tak mám všechno.
A co musíš mít, aby si byl spokojenej? Já vím že jsme to tady 100x zmínili, ale myslím právě
v budoucnosti.
121. No mít dobrou práci, to je jeden, to jde vlastně ruku v ruce jo. Mít dobrou práci. To je hlavní
věc, kterou bych chtěl jednou mít, protože chci, aby mě práce bavila. Já si nedokážu představit,
že dělám něco, co mě nebaví každej den. Takže abych měl práci, která mě naplňuje, i která mi
třeba pěkně vydělá, a to je hlavní věc. Jakmile máš dobrou práci, tak si za to můžeš koupit třeba
právě dobrý bydlení, nový auto a už jsou to zase věci, který dělají, že si spokojenej.
Mít peníze.

122. Ty peníze jsou v dnešní době strašně důležitý. Jako když někdo řekne, že peníze nejsou důležitý,
tak si myslím, že prostě plácá blbosti, protože žijeme v době, kdy za peníze koupíš skoro
všechno. Za chvíli si za peníze koupíš i zdraví, protože si koupíš prostě umělý srdce. Jako je to
tak. Teď když nemáš peníze a jsi nemocnej, tak nemáš na léky, nemáš na operaci a jsi v háji. A
když máš peníze, tak máš na to léčení a tak. Nebo jako víš, jak to myslím, že ty peníze jsou
strašně důležitý.
Prostě si myslím, že někdo říká, že štěstí si za peníze nekoupíš, ale podle mě se k tomu můžeš hodně
přiblížit. Takhle, to jsem někde slyšel, že je lepší brečet v limuzíně než v trabantu. Takže takhle to
myslím, ale nechci, aby to vyznělo, že jsou peníze pro mě všechno, ale myslím si, že jsou prostě důležitý.
Tak že ty materiální věci, který si..
123. Který si koupíš, tak ty ti dělají velkou radost, takže jsou důležitý, protož si šťastnej pak když ty
věci máš. Je to tak prostě. Třeba lidi, který mají miliardy, tak jakoby mají sice všechny tydle ty
věci pak, ale šťastný nejsou, protože… teď abych se v tom nezamotal, ale když člověk m
všechno, tak zase furt něco hledá. Takže já teďka třeba řeknu, že si myslím, že štěstí je mít
všechny tydle ty věci, ale někdo kdo je má, tak stejně není šťastnej.
A čím to je? Co myslíš?
124. Nevím prostě. Vždycky se za něčím ženeš prostě a když to máš, tak si najednou řekneš a co teď?
Jo, že třeba se celej život ženeš za tím, že chceš mí dobrej barák, tak si ho koupíš, ale musíš si
určit další cíl. Musíš furt, furt jakoby mířit výš, protože jakmile se smíříš s tím málem nebo s tím
co máš, tak pro co budeš pak žít? Nebo jako o co se budeš snažit? Protože si nemůžeš říct, jo já
si teď řeknu, že už všechno mám, ale vždycky se to dá zlepšit a musíš mít vždycky v hlavě něco
pro co to děláš. A já ti, teď mi je jasný, že se mě zeptáš, co mám v hlavě já. Jako já nemám nic
konkrétního právě. Prostě podle mě je nejdůležitější se mít dobře prostě.

A ztotožňuješ se s tímdle názorem, že člověk musí mít pořád víc a víc? Máš to stejně?
125. Je to tak no. Jako myslím si, že já zase jako, já chci víc a víc, ale když to nemám, neznamená to,
že budu mít depku jo. Jako já jsem spokojenej s tím co mám, ale vždycky může být líp. A to tě
právě žene k tomu, aby si prostě třeba, ráno vstal do práce, kdežto, když si řekneš, že do tý práce
nepůjdeš, tak budu mít furt todle to málo, co mám teď. A sice jo, jsem s tím spokojenej, ale chtěl
bych mít víc. A prostě spoustu lidí sedí doma a jsou jenom naštvaný, že mají na nic život a nic
pro to nedělají. A to je podle mě naprd. Musíš mít nějaký cíle a i když já zrovna přímo žádnej cíl
nemám, tak vím, že prostě nebo já si myslím, že by se to dalo takhle shrnout ne? Nebo, není t
úplná blbost ne? Že prostě být spokojenej. A tom už jsou strašně moc věci, který každýmu dělá
radost něco jiného.
Teď ale spíš právě, co tebe dělá spokojenýho? Já to pořád nemůžu jako chytnout. Nevím, co to pro tebe
je.
126. No tak jak jsem, třeba já jsem na auta, takže mít dobrý auto, tak to mi dělá radost. Takže chci mít
dobrý auto, chci mít dobrej barák, chci mít třeba dobrou ženu, ale to nad tím, to zatím nějak ani
moc neřeším momentálně. Nevím prostě, aby mi to nijak nebránilo si ten den užít. Když budeš
celý den v práci, tak nevím no. Prostě abych to shrnul, chtěl bych mít tu rodinu, bydlet někde,
být spokojenej, mít třeba dobrý auto, dobrou práci, aby mě to bavilo. Myslím, že takhle to asi
stačí.

Skvělý. To si mi krásně odpověděl na další otázku, zda máš představu, jaký by si jednou chtěl být.
Takže to, co si řekl, máš pocit, že to je ono?
127. Jo.
Takový by si jednou chtěl být? Mít dům, ženu, takže rodinu, auto dobrý..
128. Přesně tak, bejt zdravej a takhle no.
Na tu práci se ještě zeptám. Říkal si takovou, která tě baví. Co by to bylo u tebe? To programování?

129. No já nevím. Jako programování, jako bavilo by mě to, ale ještě jsem se furt úplně nenašel. Jako
určitě by mě bavilo být nějakej IT specialista. Už od mala mě baví dělat s compama, cokoliv
s elektronikou. Pro mě by bylo nejlepší dělat v nějaký firmě, kde se naučíš s určitým softwarem.
Všechno se to za začátku naučíš, pak už s tím jenom pracuješ, máš z toho dobrý peníze a
takových prací furt přibývá, proto jsem si vybral tendle obor, že bych jednou chtěl dělat v IT,
protože vím, že by mě to rozhodně bavilo víc, než jiný věci. Takže mít nějakou práci v IT, která
by mě neštvala, ale naopak nějak naplňovala a měl jsem z ní dobrý peníze.
Jasně, takže nevíš konkrétně kterou, ale můžeme říct v tomdle oboru.
130. Přesně. Třeba za 5 let zjistím, že vůbec. Třeba můj táta je vyučenej chemickej inženýr, celý život
v laboratoři, prostě chemik a v nějakej 45 letech zjistil, že vlastně kdyby si mohl vybrat, tak by
nešel studovat chemii, ale psychologii. A prostě, zjistil to pozdě. Teď jako, nevím no. On to má
teď dost těžký, jak se odstěhoval, ještě opustil práci, prostě se odstěhoval úplně pryč, tak si
prostě asi nadělal nějaký dluhy pravděpodobně, o tom já moc nevím, ale nemůže teďka přestat
pracovat. Nemůže si říct, hele mě už to nebaví, já zkusím dělat něco jiného. On todle bude moct
udělat třeba za 10 let, to mu bude 55 let, a to se těžko mění zaměření víš co.
Takže taky třeba zjistím ve 30, že mě compy absolutně nezajímají a chci dělat něco jiného, ale
momentálně bych se rád držel tohodle no.
Jasný, ale zároveň si otevřený novým..
131. Jsem no. Jako nikdy nevíš. Doba se mění. Za chvíli mi třeba technologie začnou lézt krkem,
protože jsou všude.
To jsou, to máš pravdu. Co je podle tebe v životě nejdůležitější? O co podle tebe v životě jde?
132. Já nechci odpovídat furt stejně, ale asi jako nejdůležitější jsou ty 3 věci. Rodina, zdraví, nějaký
zázemí, mít se o koho opřít případně. Jo když máš nějakej problém, tak nebýt v tom sám. Což
jako já mám zrovna to koleno tý rodiny mámy, tak tam vím prostě dobře, že kdybych měl nějaký
problém ať už finanční nebo psychický tak vím, že mám úplně skvělý zázemí. Což třeba můj táta
neměl. Můj táta, on si na vejšku, jeho vejšku platili rodiče mojí mámy, protože on by jinak na
VŠ nešel, takže on to měl těžký. On žádný to zázemí neměl. A to právě si myslím, že je strašně
důležitý. Prostě mít tu rodinu. A on vlastně jedinou rodinu už kterou má, tak jsme my dva, jenže
prostě..
Myslíš se ségrou?

133. Přesně tak, jenže prostě my jsme oba v tom věku, kdy máme, jako jasný, je to furt tvůj táta, takže
bychom za ním měli jezdit často, ale ségra, tak tý je 16, takže tý se furt neche jezdit za tátou. To
bude radši lítat někde s klukama a nebo nevím co a já taky že jo. Já třeba jsem přes týden
v Praze, pak jsem rád, že jsem v Táboře. Nechce se mi jezdit někam pře půlku ČR.
On bydlí úplně někde…
134. Ne, on bydlí docela blízko Prahy, ale já prostě jsem nevím no.. Prostě jsem s ním v kontaktu, jo
píšeme si a takhle, ale prostě za ním moc nejezdím. Takže vím, že zrovna todle bych mohl dělat
zrovna častěji, ale jinak…
Ale, co to jak to vyznělo, tak táta o tebe stojí?
135. Jo.
Že to není, že by vás nějak odříznul.
136. To vůbec, to vůbec. Ale tak on má čas jenom o víkendu, že jo, protože pracuje a takže buď
přijede o víkendu pak sem, ale většinou jeden z nás pak nemůže, takže se vídáme odděleně už
tak poslední rok nebo víc, ale tím pádem to není tak častý.
A chtěl by si to zlepšit?
137. Já nevím. Jako asi bych to měl trochu zlepšit, ale..
Měl nezajíme měl, ale
138. Měl, ale chtěl. Ale ani ne hele. Ani ne. Jako já s ním mám dobrej vztah. Občas se vidíme,
řekneme si co je novýho, ale jako. Taky je to o tom, že jak jsem žil už od 11 bez něj, tak prostě
jsem si. Nejdřív jsem ho vídal jednou za 2 týdny, pak jsem ho vídal jednou za měsíc a teďka ho
vídám jednou za 2, za 3 a už mi to ani nepřijde. Já jsem prostě zvyklej na to, že se sním
nevídám, ale kdybych mámu neviděl měsíc, tak prostě, je to pro mě jako, jako jasně přežiju to,
prostě je mi 20 jo, ale prostě by mi chyběla. Chtěl bych jí vidět jo a kdežto táta jo, jako jo chybí
mi, ale tak co no.
Takže, chybí ti v životě táta?
139. Asi jako ne. Já jsem se dokázat vždycky obejít bez něj. Jako nechci, aby to vyznělo špatně, ale
vždycky jsem dokázal být bez něj. Takže asi tak no.
Ještě se zeptám, teď odbíhám od tématu, ale jestli ta tátova strana rodiny vás odstřihla ještě před
rozvodem nebo až po.
140. No už před tím. Oni se nikdy nějak nezajímaly. On táta má asi 3 ségry, každá má svojí rodinu a
ty snad taky ani nekomunikujou s těma prarodičema. Každej si žije svůj život a nestarají se
prostě. Třeba táta potřeboval pomoct, tak oni se na něj vykašlali, takže já o jejich lásku ani
nestojím. Nestojím o ně. Pro mě jsou to cizí lidi. Já to beru tak, že mám nejlepší babičku

s dědou, a to mi stačí. Nepotřebuju mít ještě támhle nějakou babičku s kterou budu udržovat
vztah a při tom vím, že já nezajímám je a oni nezajímají mě.
To chápu.
141. Ale mě to netrápí, prostě takhle to mám. Někomu prarodiče umřou a já to mám tak, že mám
jednu babičku a jednoho dědu.
Pro tebe prostě nejsou
142. Nejsou. Mě vůbec nezajímají ani. Jako já nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale kdyby umřeli,
tak já se to možná ani nedozvím. A ani jako.. jako zrovna dědu, tak toho by mi bylo líto, protože
s tím jsem se vídal v dětství, jo toho mám rád, i když jsem ho viděl tak před 3 roky, ale babičku?
Tu jsem viděl tak možná 4 krát za život. Tu ani nevím, jestli žije. Ta mi je fakt úplně jedno. To
fakt prostě. Prostě to mám takhle nastavený.
To jsi silnej. To tě v tom obdivuju ty jo. No…
143. To jak jsme říkal. Některý lidi by z toho byli špatný prostě a mysleli by na to, snažili by se to
zlepšit, ale já to prostě beru takhle, že to prostě.. jako mě to nijak nechybí ani nijak jako
neomezuje, prostě.
A čím myslíš, že to je? Tím, jak si říkal, že máš silnou psychikou?
144. Hele možná, že i v tom, že v tom hraje roli ten rozvod možná. Myslím si, protože to bylo tenkrát
docela masakr jo, prostě u nás byli policajti jo. Dal bych to asi nerozebíral, ale jako myslím si, že
když zažiješ takovoudle špatnou věc, tak že si potom asi silnější, že toto třeba tomu mohlo
pomoct. Taky jsem nad tím párkrát přemýšlel, že díky tom, že se mi staly takový věci, tak jsme
třeba teďka silnější no. Myslím si, že mi to do života něco dalo. Myslím se, že kdybych nebyl
takovej jakej jsem. Že nemůžu dělat věci jaký dělám. Třeba tu brigádu nemůže dělat člověk,
který se jakoby zhroutí z toho, že se něco pokazilo. Tam se prostě stane, že ti odejde technika a
ty to musíš okamžitě začít řešit a být v klidu, zachovat klidnou hlavu a někdo by řekl jéžiš márja
a nedokázal by to začít řešit.
Zazmatkuje a panika..
145. Taky občas zazmatkuju, ale to jako.
Ale umíš v tom pracovat?
146. Jo. Si myslím, že dokážu pod tlakem docela dobře pracovat.
Tak to je skvělý. To klobouk dolů.
147. No. Máš ještě nějakou otázku?
Mám. Ještě poslední 2. Co si představíš po slovním spojením smysl života?

148. No. Nevím. Já si pod tím představím prostě právě, že děláš něco, co tě naplňuje nebo prostě
nevím no. . a tahle. A nevím. Každej má ten smysl života jinej a může být ale úplně jinej smysl
života. Někdo může mít i nějakou blbost. Já nevím, někdo třeba nepotřebuje to, o čem jsem
mluvil u sebe, že někdo nepotřebuje peníze a bydlí támhle někde na vesničce ve svým baráčku,
má malý pozemek a ten si opečovává, a nic nechce a ty mají smysl života, že nevím že chtějí mít
nevím pěknou zahrádku a takhle. Každej to má úplně jinak a já ti jako dokážu přesně říct, co je
můj smysl života nebo jak já ho vnímám. A nad těmadle věcma ani jako nepřemýšlím. Já prostě
jsem takovej, že žiju. Zároveň, no co si chtěla říct?
Právě, že si říkal, že to, co už jsem zmínil, tak to vnímáš jako smysl života?
149. Jako jo, ale já nevím, nemám, nevím no. Nevím jak bych na to odpověděl.
Je to těžká otázka..
150. Todle je pro mě dost těžká otázka. To jsem se právě bál, že nebudu moct na to jako odpovědět.
Jako asi bych se akorát opakoval. Furt tady mlel dokola to samé.
To byla ta rodina? I ty peníze tam vnímáš?
151. Jo, jako určitě. Jako prostě, pro mě jsou peníze důležitý. Ale je to taky kvůli tomu, že žijeme
v týdle společnosti jo. Kdybych žil támhle někde v nějaký zemi, kde nejsou peníze ani důležitý,
tam je důležitý přežít, ale prostě třeba v Africe, tam můžeš přijít s bankovkama a k čemu ti jsou?
Jo takhle, ale myslím si, že v týdle době a týdle společnosti vyspělý si myslím že peníze jsou
strašně důležitý. Fakt hrozně moc ohledech. Já si fakt občas říkám, že za ty peníze si to štěstí
koupíš, ale zase to není pravda, že prostě můžeš mít peněz kolik chceš a stejně nebudeš
spokojenej, tak já nevím no. Jako prostě. Na todle si ani nedokážu odpovědět, co je můj smysl
života. Jako furt ho asi tak dá se říct hledám, ale vím, co bych jednou chtěl, co bych jakoby co
mě bude dělat šťastným, ale přímo smysl, ten furt tak jako hledám, ale nechci, aby to vyznělo, že
jsem nespokojenej, že nemám smysl života, ale
Hledáš, prostě hledáš.
152. Přesně tak.
Jasný, ale zároveň si říkal, že ty věci, který chceš, takže ten dům, zase opakuju. Já vím, že ti to musí asi
už lézt krkem. Dům, zdraví, peníze, auto, mít dobrou práci, že zároveň si teďka řekl, že v tom nevíš,
jestli by v tom byl smysl života.
153. Tak to já nevím. Třeba se rozhodnu za 5 let, že jsou todle všechno blbosti a prostě. Jsou třeba
lidi, který prodají barák a jedou na cestu okolo světa a žijou si támhle někde. Jo, že třeba, já fakt
nevím. Já si myslím, že dost často měním názory, že třeba kdybych tady s tebou seděl za 5 let,
tak třeba budu přemýšlet úplně jinak. Takže bych ti třeba řekl úplně jiný věci. Myslím si, že se
furt tak nějak jak vyvíjím a mám furt jiný názory. Na hodně věcí jsem změnil názor i v průběhu
třeba 3 let. A jako že fakt, nevím neřeknu ti příklad, ale třeba jsou věci, který jsem skoro
nesnášel a teďka třeba mi nevadí a teďka je třeba sám dělám.
Co to třeba je?
154. To právě nevím. To jsem říkal jenom tak jako..

Jasný. A poslední úplně otázka, jestli vidíš nějakou souvislost mezi kouřením marihuany a smyslem
života?
155. Já ne, ale budu odpovídat přímo za sebe. Já ne. To je jenom takový zpestření jako myslím si, že
třeba ani jako za 5 let už hulit nebudu, ale prostě znám lidi, kteří k tomu mají docela blízko. Já si
myslím, že nebo já nevím koho tady budeš, s kterýma lidma budeš mluvit, ale určitě jsou lidi,
kteří k tomu mají blízko a myslím si, že třeba se k ním těžko dostává. Jo třeba tady někoho
takovýho budeš mít, nemůžu vědět s kým si budeš povídat, ale myslím si, že se k ním dostaneš
hůř, než třeba ke mně. Že ten člověk ti nenapíše, nepřijde ti tady sám a nebude ti tady vykládat,
že tráva je jeho smyslem života. Takovýho člověk těžko najdeš a nejpíš ještě hůř se mu to bude
říkat, ale já to tak nemám. Pro mě je to takový zpestření, sice jako bych to mohl asi trošku
omezit, ale vzhledem k tomu, že mě to jinak jako neomezuje a ani nic, tak si říkám, že není
důvod, ale třeba vím, že prostě jednou až prostě budu mít svůj život jinej, že budu právě bydlet
ve svém domě, budu mít právě třeba svoje děti nebo takhle, tak vím, že to nebude takhle. Vím
to. Jo jsou lidi, kteří si říkají, jo až budu děda, tak budu furt hulit prostě to tak chtějí celý život,
ale já to mám si myslím, že se to změní. Nevím kdy. Jo může to být za 2 roky, může to být za 10
let, ale myslím si, že se to změní. Ale nemyslím se, že nikdy přestanu úplně, že si řeknu už
nikdy. To ani není důvod říkat už nikdy, ale myslím si, že to hodně, hodně omezím. Že už to
bude takový to, že se občas sejdu s dobrýma kámošema, tak si dáme někde v hospodě. Ale vím,
že jsou lidi, kteří k tomu mají blízko, k tomu co si říkala, k tomz, že to hodně spojujou tu trávu
s tím smyslem života.
Myslíš si, že pro někoho tráva je smyslem života?
156. Myslím si, že jo, ale myslím si že je to. Já nevím, třeba puberťáci chodí na střední, tak v tu chvíli
je to pro mě smyslem života, ale oni z toho vyrostou jo. Oni si uvědomí, že byli mladí a blbý a
prostě najdou jinej smysl života, ale můžou mít období kdy to tak cítí, určitě. Jako hlavně když
máš pak nějaký depky a všechno tě štve. Já jsem to třeba měl tak na střední. Já jsem si nedokázal
představit, co to je depka a pak jsem měl třeba v letním semestru jsem třeba taky měl a od toho
třeťáku jsem měl docela jako depky. Taky jsem si říkal, že mě furt všechno sere, že mě nic
nebaví. A možná jsem k tomu měl taky blízko, ale prostě jsem z toho vyrostl nebo jsem
se..prostě teďka to tak určitě nemám.
Tak jo. Hele díky moc. Můžeme takhle skončit?
157. Jojo.

Rozhovor č. 4 Daniel, 22 let
Můžeš mi popsat tvůj vztah k marihuaně od začátku dodnes?
1. Vztah?
Ano, jak to vlastně celý začalo. Třeba poprvé když jsi to zkusil a jak se to potom vyvíjelo.
2.

No tak poprvé asi ve čtrnácti myslím. Zezačátku jsem to chtěl zkusit, protože mě to prostě
zajímalo co to dělá, jak to funguje. Prostě jsem byl zvědavej. Jak byla dál ta otázka?
Jestli si pamatuješ tu situaci.
3.

Jako poprvý když jsem to zkusil?

No
4.

Poprvý když jsem to zkusil, tak to bylo něco novýho úplně, to jsem neznal. Trochu jsem se ze
začátku bál, ale pak to bylo všechno v pohodě. Nebylo mi špatně, bylo mi spíš dobře. Smál jsem
se a měl jsem klasickej hulihlad.
A s kámošema?
5. Hele jo, bylo to s kámošema. Bylo to s… (respondent vyjmenovává 3 kamarády muže).
Nemusíš se bát o ty jména, já je budu měnit.
6. Jo v pohodě.
Takže čtrnáct ti bylo?
7. Jo.
Takže jsi říkal, že žádný blbý stavy?
8.

Žádný blbý stavy. To bylo jakoby rekreačně poprvý, pak jsem to zkusil třeba jednou za čtrnáct
dní s jedním kamarádem, ale ne nijak zvlášť často no. To spíš bylo jakože příležitostný, nikdy
jsem si to do tý doby nekupoval sám nebo nějak nesháněl. Spíš takhle když kluci s tím přišli, tak
jsem taky si dal.
Že jsi to měl od nich?
9. No jasně.
A jak to šlo potom dál?
10. Hele vlastně pak jsem… bylo mi 14, byly to prázdniny z osmý do devátý třídy. Pak byla devátá
třída, což jsem začal hulit trochu častěji, ale bylo to pořád jednou-dvakrát v týdnu maximálně.
Vlastně takhle to pokračovalo celou devítku, nemělo to na mě moc velkej vliv. Vlastně v devátý
třídě jsem dostal tropa jednou.
Co že jsi dostal?
11. Tropa.
Co to je?
12. Hele to bylo léto nějak, s kamarádem jsme si zahulili. Šli jsme na autobus a mně se v tom
autobuse zamotala hlava nebo začalo se mi dělat nevolně a začalo mi pískat v uších, začal jsem
vidět bílo a prostě jakoby jsem byl dezorientovanej strašně. Ale vlastně jakoby jsem si říkal co to
je, protože jsem byl úplně normálně při smyslech, jen jsem neviděl vůbec nic.
A omdlel jsi z toho?
13. Neomdlel. Stačilo mi, že jsem si sednul na chvíli, musel jsem vystoupit na další zastávce a pak
to bylo, jako kdybych si nezahulil. Byl jsem úplně střízlivej potom co skončil tenhlo trop.
To je zajímavý. Co jsi u toho prožíval?
14. Hele tak jako trochu jsem měl strach, ale vlastně jsem to nebral moc vážně, jsem si říkal že to je
normální u těch začínajících uživatelů.
Aha takže sis řekl, že to je prostě z tý trávy?
15. Jojo.
Jasný. A potom na střední jak se to vyvíjelo?

16. Na střední se to vlastně vyvíjelo tak, že potom co jsem odešel od kluků ze základky
(vyjmenovává několik kamarádů), tak jsem tolik nehulil, protože u nás moc lidí nehulilo ve
třídě. Takže já jsem spíš jakoby hrál fotbal, chodil jsem na pivo s klukama z fotbalu a takhle,
takže jsem jakoby jen tak s klukama z fotbalu když někdo něco donesl, tak jsem si občas dal, ale
spíš jsem sportoval, hrál fotbal v prváku a chodil na pivka. To jsem moc nehulil v prváku.
Bylo to teda míň než předtím na tý základce?
17. Jo já si právě myslím, že v tom prváku na začátku jsem hulil míň než na základce v tý devátý,
protože jsem nebyl v kontaktu s těma lidma tolik.
Takže vlastně to bylo kvůli těm kamarádům?
18. Jo. Ale jako bavilo mě to, ale nevyhledával jsem to. Stálo to peníze hlavně a nechtěl jsem za
takovou kravinu v uvozovkách utrácet.
A co dneska, jak to máš s trávou?
19. Dneska to mám s trávou tak, že hulim skoro každej den, ale omezil jsem to oproti tomu, jak jsem
hulil třeba před třema-čtyřma rukama.
Teďka jsem zmatená, to ti bylo kolik?
20. Hele to mi bylo 21, to bylo po střední.
Aha.
21. Já jsem se pak jakoby ve druháku na střední, to už nás začalo hulit víc lidí (vyjmenovává několik
kamarádů), to už tam docela jelo, to už hulil skoro každej. Takže jsme začali hulit všichni
dohromady tak nějak jako víc no. Jako o přestávkách, o odpoledne viď a pak jsme prostě ze
školy šli spolu ven na chvíli, kdy jsme si zahulili, ale zase to bylo tak, že jsem nehulil sám. Hulil
jsem jen s nima. Pak jsem přišel domu a tam jsem prostě nehulil.
A každej den to bylo, takhle s těma kamarádama o přestávkách?
22. Úplně každej den to nebylo, ale bylo to často.
Bylo to často, teda víc než v tom prváku.
23. Mnohem no.
Ten zlom teda byl, že tvý kamarádi teda začali taky hulit?
24. Jo.
No a po tý střední teda, co jsi říkal, rok po ní, to teda…?
25. Jo po ty střední, to jsem měl takový těžší období a to jsem hulil docela dost no, jsem se vlastně
rozešel s přítelkyní a chodil jsem do školy, která mě vlastně nebavila a bydlel jsem
v Budějovicích, kde jsem vlastně bydlet nechtěl. Vlastně jsem se tam na to vyprd celý, pak jsem
byl jako v táboře, nabral jsem nějaký brigády, takže jsem se dost nudil, vlastně jsem nevěděl co
mám pořádně dělat. Takže jsem začal hulit víc no.
Takže to bylo kvůli tomu, že jsi měl nějaký blbý období?
26. Jasně no, si myslím že jo.
Můžeš k tomu něco víc říct, jestli to není moc intimní?
27. Jako blbý jako?
Vlastně mě zajímá ten stav, kdy jsi zažíval nějaký blbý období, rozešel jsi se s přítelkyní, dělal jsi školu,
která tě nebavila. Co vlastně ta tráva v tu dobu pro tebe znamenala?
28. Hele jakoby já jsem to bral jakoby nějaký přírodní antidepresivum. Jakoby mě to vždycky
uvolnilo a když jsem si z něčeho jakoby dělal starost nebo trápil tak jakoby ta starost, když jsem
si zahulil, zmizela. Uklidnilo mě to, že jsem si řekl vlastně, že to nemá smysl řešit, že se nemám
kvůli čemu trápit, že to je vlastně kravina a tak.
Mohl bys říct, že to byl i únik od tý reality?
29. Jako to určitě. Ale jakoby zároveň ne takovej. Mě to uklidnilo, ale pořád jsem v tý realitě jakoby
byl. Pořád jsem jakoby řešil ty problémy, ale s nadhledem takovym většim.
S nadhledem, moc si to nedokážu představit.
30. Jo, jakoby že mi to nebylo jedno, ale no… v podstatě trochu jo. Bylo mi to víc jedno ty věci,
který mě trápily.
Že jsi je víc neprožíval nebo?
31. Jo.

A pomohlo ti to teda dostat se z tohoto težkýho období?
32. Já nevím, jestli úplně dostat, ale myslím si, že tráva by mi sama úplně nepomohla. Cejtil jsem se
líp, ale jakoby nepomohla mi se z toho nějak dostat.
A co teďka? Předtím, když jsi začal hulit víc, tak to byl teda nějakej únik a co dneska? Jak to s trávou
máš?
33. Teďka cítím, že jsem na tom do jistý míry závislej a jsem takovej, že mě všechno jakoby štve,
když si nezahulim.
Můžeš k tomu nějak víc? To mě docela zajímá, jak by jsi popsal tu závislost, když říkáš závislej.
34. Hele třeba když dělám nějakou věc, která mě nebaví a zahulím si, tak mě to třeba pak baví víc.
Proč jako?
35. To nevim.
Víc třeba tě to začne bavit?
36. Dá se říct i že jo no.
A závislej… Takže když je někdo závislej, tak věci, který mu dřív nevadili, tak bez toho už to nejde?
Máš to tak stejně? Jak říkáš, že když máš dělat nějaký věci, tak tě štvou víc než dřív?
37. To zase taky jako úplně ne, ale spíš jakoby pro ten pocit. Nevim jak to úplně vysvětlit. Musím
přemýšlet trošku…. Dneska jsem třeba ještě nehulil. A jsem v pohodě ale. Já jsem třeba nedávno
byl v lázních, kde jsem třeba 5 dní vůbec nehulil a jako nevadilo mi to vůbec. Ani jsem si na to
nevzpomněl, protože jsem věděl, že tam hulit nebudu, a všechno mě bavilo vlastně taky jako. Je
to takový, že to spíš podle toho jakou mám náladu. Když mám špatnou, tak si chci zahulit, aby
mi to zlepšilo tu náladu víš.
Jojojo. Když jsi řekl, mě zajímá s tou závislostí… Máš pocit, že ty špatný nálady jsou horší, silnější?
38. Určitě. Jako když jsem jakoby… když mám špatnou náladu a nejsem jakoby zhulenej
v uvozovkách, tak se jakoby rychlejc rozčílím nebo naštvu nebo něco takovýho.
Že jsi jako podrážděnej?
39. Jo.
A teďka hulíš denně jsi říkal nebo občas?
40. Hulím jakoby denně ale hulím málo strašně. Třeba v pondělí jsem si koupil gram a vystačil mi
do dneška.
Jasně takže prostě v menších dávkách.
41. Jo, já jsem to snížil a stačí mi to úplně.
Tady mám ještě podotázku, jak dlouho aktivně kouříš marihuanu? To znamená denně s nějakýma
těma stopkama to je od toho druháku na střední?
42. Jo. Takže to je třeba od těch 17ti řekněme, takže třeba 6 let.
A co ti dává marihuana? Co je na ni nejlepší pro tebe?
43. Mně chutná. Ta chuť mi chutná. Cejtim se jinak trochu. Je to takovej stav, kterej nelze, nevim…
Třeba rád přitom poslouchám muziku, třeba když někam jdu nebo když jdu na brigádu do toho
skladu, tak se rád předtím zhulim, protože pak mi to rychleji utíká a víc mě to baví. Že třeba
v návaznosti na to nejsem jakoby naštvanej. Ne jakoby naštvanej na někoho ale naštvanej
obecně jako víš.
Jako že seš takovej víc jako…?
44. V chillu.
Aha, jasně. Dobře. Takže na brigádu hulíš?
45. Jakoby ne vždycky, ale občas si dám. Třeba když se sejdem s kamarádem (konkrétní s kterým
pracuje), tak si dáváme vždycky.
I během tý práce?
46. Ne, právě před prací.
Jasně, aby vám to utíkalo teda:
47. Jo.
Ok. Zkusíš mi popsat tvůj stav, když seš zhulenej?

48. To strašně záleží na tom jakej model vyhulim. Občas jsem takovej, že se mi chce spát, unavenej.
Z toho vlastně…občas třeba jdu si na chvíli lehnout nebo zapnu televizi, lehnu a čumím.
Jakože tě uklidní prostě?
49. No jasně. Pak mě to třeba zase, že hraju nějaký hry přitom, tak mě to zase, že jsem takovej
aktivnější. Něco si čtu, něco si hledám, co mě zrovna zajímá třeba. Dost často jakoby, teď nevím
možná je to kontraproduktivní, ale rád se zhulím předtím, než se jdu učit.
Hm, zajímavý. A proč, baví tě to víc?
50. Protože se pak na to dokážu víc soustředit. Zajímá mě jen ta věc jakoby a vnímám věci okolo
prostě.
Takže můžeš říct, že ti dává větší pozornost, že jsi víc potom soustředěnej?
51. Možná jakoby jo, ale nesmíš to zase přehnat. Musíš si jako dát tak málo. Já jsem třeba, si
pamatuju, že jsem se zhulil, když jsem psal slohovky k maturitě a strašně mě to bavilo, neměl
jsem žádnou trému a dostal jsem vlastně i dobrý známky z toho.
Takže ti to pomůže i odbourat stres?
52. Jo, určitě.
To je dobrý ty jo. To koukám, někteří třeba naopak jim to zintenzivňuje stav, který zrovna mají. Když
jsou například vystresovaný, tak jsou vystresovaný ještě víc. Ty to tak teda nemáš?
53. Ne, nepřijde mi. Přijde mi, že mě to vždycky víc uklidní, hodí do takový pohody.
A kdy si nejraději dáváš jointa nebo bongo. Záleží co z toho.
54. Bonga nehulím vůbec, to jsem nikdy nehulil ani. Hulím jointy jenom. Nejraději si zahulím jako,
nejraději asi večer. Tak dvě hodiny předtím, než jdu spát. Abych si užil ten stav a nešel spát
úplně zhulenej.
Rozumím, takže kdybys šel spát úplně zhulenej, usneš nebo?
55. Jo usnu, ale přijde mi, že ten spánek není tak kvalitní, když se zhulím předtím.
Aha, takže chodíš spát střízlivej?
56. No jako chodím spát třeba hoďku nebo dvě po brčku, jak to vyjde. Když dohulím třeba a chce se
mi spát, tak jdu spát i zhulenej, ale poznal jsem za tu dobu co hulím, že ten spánek není takovej.
To je dobrý, to je zajímavý.
57. Nebo já jsem si to i četl někde.
Jo, vyhledával sis info o tom? To je zajímavý.
58. Ale sám jsem to vycítil jakoby.
Je něco negativního na marihuaně?
59. Stojí peníze, že je trestná.
A vadí ti to?
60. Jo vadí mi to.
Nechceš aby byla trestná.
61. Přijde mi, že to je lék, já to beru jako lék prostě.
Pro tebe to je lék na co teda?
62. No, jakoby, pro mě je to lék, jako místo antidepresiv to beru občas. Neříkám, že bych je měl
brát, ale daj se úžívat jak bych to řekl…někdo užívá antidepresiva jako jak bych to řekl… když
piješ alkohol, tak proč ho piješ?
To je otázka, záleží…
63. Kvůli zábavě jsem jako chtěl říct.
Ale antidepresiva nejsou na zábavu.
64. No ale můžou bejt právě.
Fakt?
65. No.
To je hustý, to nevím teda.
66. Nevíš? Že třeba v Americe pijou všichni lín a tak, pro metasyn. A co tam ještě, Xanax všichni
berou.
Jakože to maj jako drogu?

67. No jasně.
Pro tebe je to jako antidepresivum kvůli tý zábavě nebo protože máš nějaký těžký období?
68. No jakoby nemám těžký období, ale provází mě ta marihuana celým tejdnem a jakoby přijde mi,
že jakoby pozitivně hlavně.
Jakože ti pomáhá teda prostě nějak ty nudný věci jak si říkal teda překonat pozitivněji?
69. Jo.
Takže - stojí prachy, že je negativní, že je nelegální. Je něco, co ti bere?
70. Co mi bere? Třeba moje přítelkyně nechce abych hulil. Což ne, že mi to vadí, já s ní souhlasím,
chci taky přestat hulit, ale jako nechci úplně tak razantně přestat hulit. Já si myslím, že to prostě
přijde časem. Jakoby i kolikrát se mi stalo, že jsem si řekl, že mě to třeba nebaví, že je to
k hovnu vlastně.
Jakože už ti to nedává něco jako předtím? Nebo proč jakože je to k hovnu?
71. Jakože mě ten stav nebavil nebo jsem se cejtil takovej hloupej z toho.
A to máš v tom stavu nebo to vnímáš už jako..?
72. To je docela problém rozdělit… jakoby já se necejtim, že bych měl nějakej stav, já se cejtim
jako normálně právě, když si zahulim.
Takže už ti to nedává jako dřív ten stav, že už to není tak silný?
73. Hele tak jako nevim no, dřív mě to asi zuhlovalo víc žejo. Já už hulím dlouho, tak jsem asi už
zapomněl co mi to dělalo možná dřív.
Takže už pro tebe ten stav je takovej jako normální jako kdyby sis to nedal?
74. Jakoby vlastně se cejtim normálně když jsem zhulenej.
Seš prostě při vědomí a můžeš..
75. Můžu jako cokoliv dělat. Mně vypadávaj slova. To je ono, tím že hulim. Mně strašně vypadávaj
slova, který chci říct. Jakoby zhoršila se mi i paměť dost.
Takže to by taky zapadalo k tomu, co ti bere?
76. Jo.
A paměť krátkodobá nebo i…?
77. Krátkodobá.
Máš nějakej příklad, kdy se ti tohle stalo?
78. Třeba zapomínám furt, jestli jsem třeba zamknul a takovýhle kraviny. Co jsem kam položil, furt
to hledám třeba.
To se mi stává taky, ale chápu.
79. A tak podobně no, fakt je to jakoby dost věcí, si to nemůžu teď přesně vybavit.
Můžu se vrátit ještě k tý přítelkyni, proč ji to vadí? Jak to vlastně máte spolu a proč ji to vadí?
80. Hele nevim, asi si myslí, že to je něco špatnýho prostě no. Nebo v tom vidí, že nechce abych
prostě hulil, že to je nezdravý žejo, způsobuje to určitě rakovinu ten oxid uhličitý, kterej
vdechuješ. Je to prostě vlastně nezdravý, je na tom spoustu špatnejch věcí no, ale jako… dát si
dvě malý brčka za den nebo jedno není tak hrozný, když někdo vykouří krabičku cigár. Já třeba
kouřím už teď tu Iqosku (IQOS cigareta), cíga normální nekouřim.
Jo, že se snažíš žít zdravěji?
81. Jo.
Jasně. A hádáte se kvůli tomu?
82. Hele já se snažím jakoby nehádat a když chci hulit… já nehulím před ní nikdy.
Nehulíš před ni?
83. Nehulím před ní.
Ale ví o tom?
84. Ví o tom. Netajím to, ví třeba, že když jdu s klukama, že si dám v hospodě. Tak jim neřeknu
prostě, že tady je Verča, tak nebudu hulit.
Jasně.
85. Protože to mi přijde zase takový jako blbý. Ale doma nehulím, nebo si zahulím prostě když ona
už spí a já prostě třeba ještě nespím, tak si dám z balkóna a jinak ne no.

Takže s ní se snažíš bejt bez trávy, střízlivej.
86. Víceméně jo no.
Dobře. Takže jsi říkal, že… tys to uvedl přitom, co ti bere ta marihuana, tu přítelkyni. Takže je něco co
vám v tom vztahu to bere?
87. Hele ani ne, protože já když s ní někam jedu nebo když jsme třeba byli v těch lázních, tak tam
jsem nehulil, před ní taky nehulim. Když jsme doma spolu, tak jí taky neřeknu „jdu na brko“
prostě a jakože vím, že by se jí to nelíbilo a mně se to už vlastně taky nelíbí ani bejt s ní
zhulenej. Já se třeba cítím normálně, ale ona to pozná ten rozdíl třeba mezi mnou střízlivym a
zhulenym. Jsou tam rozdíly, ale pro mě ne tak markantní nebo jako, že je tolik nevidím ty
rozdíly.
A ty rozdíly, když ty je nevidíš, dokážeš je třeba popsat?
88. Tyjo asi nedokážu.
To teda vidí spíš ona?
89. Jo.
A takže peníze, vztah a ještě něco, co by ti brala?
90. Ne.
Ok. Jsi spokojenej momentálně se svým životem?
91. Momentálně jo. Jsem spokojenej no. Vždycky by mohlo bejt líp, ale jsem spokojenej.
Co by to mohlo bejt, co by mohlo bejt lepší?
92. Třeba už jsem mohl mít hotovou školu, aspoň toho bakaláře, což mě docela štve a tak no.
A co studuješ vlastně?
93. Strojírenství.
A ty jsi teda nenastoupil hned po střední jsi říkal viď?
94. Nastoupil.
Jo a to teda bylo v těch Budějkách a pak…
95. A potom jsem se na to vyprdnul, protože mě to nebavilo a zjistil jsem, že bych to nedal vlastně
tam chodit jakoby sám.
Sám?
96. Jakoby byl jsem tam s tim kamarádem, ale bylo mi jasný, že ten tam taky nevydrží.
A teďka seš teda na jiný škole?
97. Jsem na stejný škole, ale studuju jinej obor.
To znamená teda v Budějkách na stejný škole, ale jinej obor?
98. Jo. A já tam dojíždím právě. Ono protože právě v tady tý době kdy jsem tam začínal chodit do
Budějovic, byla ta škola i tady v Táboře. Jakoby na průmce přímo. A já jsem chodil do těch
Budějic, tam jsem zjistil, že to nemá smysl bydlet, protože mě to tam ani nebavilo, tak jsem se
prostě vrátil do Tábora, chodil jsem na brigády a pak o prázdninách, že nastoupím tady na tu
školu do Tábora. Tady jsem tak nastoupil na ten stejnej obor a nevim ještě jsem měl jakoby
pořád docela ne deprese, ale bylo to pro mě takový těžší kvůli tomu rozchodu a takhle. Tak jsem
se na to pak nějak vyprdnul, ani nevím proč. Už jsem chtěl jít pracovat asi už a nebavilo mě to
pořád. Tak jsem pracoval, zjistil jsem, že to taky není k tomu moc, že bych si radši udělal tu
školu, tak jsem tam nastoupil znova na jinej obor ale.
Takže už ne to strojírenství?
99. Já jsem chodil na stavitelství předtím a teď jsem nastoupil na strojírenství. Hlavně protože to
strojírenství je o 2 roky kratší než to stavitelství.
Jo a teď tě to baví to strojírenství?
100. Hele jo baví mě to, ale hlavně mám docela dobrou partu lidí z Tábora, co tam se mnou začali
chodit. A oni nám to vlastně tady v Táboře zrušili a přesunuli nám to do Budějic. Takže proto
teďka dojíždím.
Takže teď je to teda lepší než to stavitelství?
101. Jo. Konstrukce staveb se jmenoval přesně ten obor.
Jasně a to, že s tebou tam začali chodit kamarádi, byl to důvod, bylo to pro tebe důležitý?

102. Určitě. Abych si tam našel nějakou partu nebo kdo by mi mohl pomoct třeba přitom. Takže asi
proto.
A je teda něco, co by si chtěl ve svým životě změnit?
103. Co bych chtěl změnit?
Momentálně.
104. Nějakou razantní změnu asi ne. Já změny nemám moc rád totiž.
No já, že jsi řekl, mohlo by bejt lepší, tak jestli ještě něco kromě toho, že už si mohl mít bakaláře.
Zároveň to teďka studuješ, takže jestli je ještě něco.
105. Teď jsem spokojenej, byť dodělávám ten druhák, už letos v prosinci budu mít dodělaný všechny
ty semestry. Takže jakoby dobrý.
Takže seš tam, kde jsi chtěl bejt.
106. Jo. Sice trochu pozdě, ale jsem no.
A bydlíš sám nebo s rodiči.
107. Bydlím s Verčou.
Bydlíte spolu, to je fajn. A jak to jde, jsi spokojenej?
108. Hele jo, pohoda. Jsem spokojenej. Mám svůj klid, ona má taky svůj klid, jakoby že třeba od
rodičů jsem chtěl říct a vycházíme spolu dobře doma.
S Verčou myslíš?
109. Jo.
A odešel si, protože jste chtěli bydlet spolu nebo protože doma?
110. Hele doma už mě to taky jako štvalo a je to jeden z důvodů, ale taky už jsem chtěl bydlet sám,
už jsem docela starej na to abych bydlel sám nebo bez rodičů. Už mě jako docela obtěžovalo je
furt poslouchat a tak.
Mně teďka zajímá. Nevím jestli ten rozchod s bejvalkou nebude moc těžký téma.
111. Ne v pohodě.
V rámci těch depresí, jestli by ses k tomu mohl nějak vrátit. Si vyloženě uvedl, že jsi měl deprese. Tak
jestli k tomu něco můžeš říct. Jaký to pro tebe bylo?
112. Jako já nevim, já jsem byl spíš hlavně smutnej, než že bych přemýšlel nad sebevraždou, na tu
jsem nikdy v životě nepomyslel. Ale spíš jsem jakoby nevěděl co se sebou viď. Skončil jsem na
tý škole, doma s rodičema to taky nebylo úplně nejlepší, protože jsem docela vznětlivej, takže
jsem se s nima často i pohádal a takhle. Takže mě hodně drželo nad vodou, že jsem chodil
s klukama, s kamarádama. Radši jsem byl jakoby s klukama nebo někde než abych byl doma no.
Jak to dlouho trvalo, než si se z toho vyhrabal?
113. Hele tak rok.
No, to je dlouhá doba. Tak byli jste spolu dlouho. Co bych k tomu… No ta tráva to už jsi zmínil, ta ti
teda pomohla?
114. Určitě. Byl jsem takovej, jako bylo mi to jedno, když jsem si zahulil. Řekl jsem si, že jsou
důležitější věci na tom světě, než se trápit takovouhle kravinou v uvozovkách. Že lidi na celým
světě mají horší starosti než já a tak no.
To chápu no, dobře. Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvým životě?
115. Nejdůležitější věci nebo?
Obecně.
116. Nemusí to bejt nic hmatatelnýho.
Nene. To je na tobě, jak to pojmeš.
117. Hele teď je pro mě asi nejdůležitější dostudovat a mít dobrý vztahy se svojí rodinou a přitelkyní
a být šťastnej hlavně.
A co děláš pro to, abys měl dobrý vztahy s rodinou?
118. Hele jezdím za nima často dost.
A vycházíte v pohode?
119. Jo, dobře.

Jsi předtím říkal, že jsi byl vznětlivej, když jsi u nich byl, myslíš, že pomohlo to odstěhování taky?
120. Jo taky, ale oni docela, neřekl bych úplně, na vině byli rodiče, ale taky tam hráli svoji roli.
Mamka je taková prostě dost starostlivá a ona pracuje v nemocnici totiž a furt mi něco
připomínala. Omílá věci dokola a opakuje a mě to už jako vytáčí.
Jo, takže když to říkáš, taková ta vyloženě maminka, tak to už tě prostě štvalo a proto jsi teda taky
odešel?
121. Jo.
Můžeš říct, že potom co se nevidíte 24/7 se to zlepšilo ty vztahy?
122. Určitě. Myslím si, že jo.
Tak jo. Tak super. A na návštěvy teda jezdíš.
123. Jo já tam jezdím tak třikrát týdne minimálně aspoň. Jako třeba když jedu ze školy, tak se stavim
za mamkou, napapám se něčeho a tak viď (smích).
Chápu (smích).
124. Takže je to lepší určitě a já si myslím, že oni jsou taky rádi, že tam mají svůj klid.
Rodiče bydlí teďka sami?
125. Jo spolu jenom.
Tak to je fajn. A co děláš vlastně pro přítelkyni, Verču, abys měl s ní dobrý vztahy.
126. Já se snažím bejt hodnej na ní a milej. I když to teda úplně vždycky nejde. Občas se jako naštvu
právě, jak jsem vznětlivej. Třeba zrovny když mám chuť dát si brko a ona mě něčím naštve, tak
jsem naštvanej ještě víc než když bych třeba si to brko dal.
Takže to brko ti pomáhá
127. Zvládat ty věci s nadhledem.
A co ti, takhle že jsi vznětlivej, popiš mi třeba nějakou situaci. Snažím se to pochopit.
128. Hele já si třeba jakoby…. Ty věci co mi kdo řekne né beru osobně, ale že jsem vztahovačnej
hodně možná občas.
Jsi vztahovačnej. To znamená když třeba něco řekne a není to na tebe, tak ty si to bereš?
129. To jakoby ne, ale třeba když mi něco řekne, tak já si to vemu a pak jakoby jí to chci jakoby
vrátit. Ji vlastně chci říct, že taky není svatá.
Jo takhle, jasně.
130. Já nevim, jestli jsem to řekl dobře, že jsem vztahovačnej.
Jo já se snažím představit tu situaci víš, že…
131. Já jsem jakoby, to možná vyplívá z toho mýho znamení. Já jsem štír a jsem dost útočnej když mě
někdo naštve, že mu to chci jako vrátit víš. Je to jako i v tom vztahu, že když mi něco řekne, tak
jí to chci vrátit jako říct jí, ukázat jí, že jsem jako dobrej. Že ona by se taky mohla nad sebou
zamyslet.
Chápu, že to chceš prostě vyrovnat. A když si teda zahulíš, tak to potom nebereš tak vážně?
132. Neberu to tak vážně no.
Si říkám, že to musí bejt fakt k vzteku a nedivím se, že tě to potom vytočí víc, když jsi byl takhle
naučenej prostě jako fungovat, že když tě něco vytočilo, tak sis dal toho špeka, aby tě uklidnil. A když
ses s ní, je to intenzivnější ten hněv, když si ho nemůžeš dát?
133. Jo, to jsem fakt jako naštvanej když si ho nemůžu dát, ale zase záleží na situaci. Zase když tu
trávu mám, tak se s ní snažím jakoby hospodařit. Vím, že jí mám a že si můžu zahulit kdykoliv
budu chtít, tak jakoby nejsem tak naštvanej, kdybych ji třeba neměl a něco mě naštvalo.
To je dobrý tyjo, to je zajímavý. Takže i když si ji nedáš, tak ti pomáhá jenom to vědomí, že si ji můžeš
potom dát.
134. Jo.
To je hustý teda. Máš pocit teda, že jsi závislej?
135. Do jistý míry jsem určitě závislej, už to říkám docela dlouho. Dával jsem si ale teďka za
poslední asi… no jako od prosince jsem měl 2 detoxy a jakoby potom co jsem tejden nehulil, tak

mi to ani tak nechybělo, ale těšil jsem se na to prostě. Pak jsem jakoby hulil míň víš. Nemusel
jsem si dávat tolik. Nevim asi tělo se od toho vyčistilo a nemusel jsem hulit tolik.
A když jsi měl po tom detoxu, ohledně tý vznětlivosti, bylo to stejný nebo jak si to s ní měl, když sis dal
ten detox? Mě zajímá, jestli můžeš říct, že díky tý trávě jsi víc vznětlivej, když ji nemáš myslím.
136. Jakoby ono to je těžký, já si myslím, že po tom detoxu jsem nebyl tolik vznětlivej právě. Že jsem
byl takovej klidnější, že jsem vznětlivej právě když třeba 2 dny hodně hulim a pak třeba ten třetí
vůbec. Než třeba kdybych tejden nehulil, tak to není pak zas takový.
To je zajímavý. Ale zpátky kdyžtak k tomuhle. Takže jsi zmínil rodinu, Verču a dodělat tu školu. Teďka
jsi teda ve druháku a co bys chtěl dělat potom, jaký máš vyhlídky?
137. Hele jakoby žádný vyhlídky jako… spíš bych nejradši utekl někam do světa. Jakože abych
doklepal ten titul, ať to mám za sebou a pak si třeba užít. Někam odjet nebo pracovat do
zahraničí nebo něco takovýho.
A kam bys chtěl jet?
138. Hele ani nevím no. Nevim, kamkoliv. Vždycky jsem třeba… myslíš pracovat nebo na
dovolenou?
Spíš navazuju na to, že jsi řekl, že potom by si chtěl někam vycestovat, tak se na to ptám.
139. Hele možná do toho Německa jako, protože tam pracujou kluci, je to kousek od Čech viď. Sice
neumím německy, což je hodně naprd, ale tam si myslím, že to je pro mě nejvýhodnější.
Jo a kvůli čemu?
140. Kvůli tomu, že to je blízko a jako že tam jsou vysoký platy.
Takže by jsi chtěl vycestovat kvůli penězům?
141. Jo jako kvůli penězům a pak to navazuje, že až budu mít peníze, tak budu moct cestovat kam
budu chtít zase.
Jo myslíš na dovolenou, ne za prací.
142. Ale klidně i na chvíli a žít tam.
A to bys chtěl kam?
143. Třeba Asie mě strašně láká. Všechny země v Asii, třeba Japonsko hlavně a takhle no. Thajsko.
Já jsem měl vždycky rád tu asijskou kulturu a takhle no, takže mě to docela láká. Třeba do
Ameriky bych nechtěl nebo něco takovýho.
Na to mi navazuje hezky další otázka. Jestli máš představu, jaký by si chtěl být nebo čeho by si chtěl
dosáhnout.
144. Jako co bych chtěl vybudovat nebo jakej bych chtěl bejt?
To je na tobě, jak to pojmeš. Ať už osobnostně jako ty nebo právě čeho dosáhnout.
145. Já bych chtěl bejt pořád stejnej, nechtěl bych se měnit nijak razantně. Možná bych chtěl jakože
přestat hulit, ale zase si říkám, že až budu zase na starý kolena někde, tak to zase začnu. Chtěl
bych nevim, postavit si někde barák, mít dobrou práci a tak no asi.
A bylo by to tady a nebo v zahraničí?
146. Hele asi tady bych chtěl jako žít.
Takže by si se sem chtěl jednou vrátit?
147. No jasně no.
Tady v Táboře nebo?
148. Hele klidně tady v Táboře, já mám Tábor rád.
Jo, seš zakořeněnej tady? To je fajn no. A co děláš pro uskutečnění těchto představ, plánů?
149. Hele já si myslím, že zatím chodím do tý školy kvůli tomu.
To je kvůli tomu, abys měl tu dobrou práci. Jasně. A potom, až to doděláš, tak by jsi chtěl do toho
Německa jsi říkal?
150. Jo, až to dodělám, tak půjdu možná do toho Německa, ale ještě jakoby možná půjdu studovat
dál.
Chtěl by jsi na inženýra?

151. No inženýra, možná to půjdu zkusit ještě. Si pořád říkám, že už jsem chtěl jít pracovat tenkrát
před těma dvouma rukama nebo třema, když jsem se na to vyprd, to pořád ve mně je, že to chci
pořád dodělat rychle a jít pracovat, ať si vydělám nějaký peníze, ale zase si říkám, že když už
dodělám toho bakaláře, tak by bylo dobrý už nepokračovat. Ale zase si říkám na druhou stranu,
že si to můžu dodělat kdykoliv.
To ano no, záleží jestli se člověku bude chtít. A baví tě to teda to studium, ten obor?
152. Jo je to zajímavý, baví mě to.
Ještě se zeptám, já vůbec netuším tyhle strojírensky věci, ty máš obor strojírenství, ale co to obnáší, co
bys jednou byl?
153. Technolog.
To znamená co? Když jsi mi předtím říkal, že půjdeš na praxi do…
154. Hele já si to právě nedokážu vůbec představit právě. Jsem na to zvědavej.
Vlastně teď z tebe bude elektrotechnik?
155. Ne elektrotechnik, technolog budu. Jestli chceš vědět co mám za předměty nebo takhle?
Ne já jenom až tohle doděláš, co z toho je za povolání, protože já absolutně netuším, co to je. Když se to
řekne, tak já si představím prostě nějakou obří firmu, kde ti jezdí součásti do aut a ty tam něco ťukáš
na těch mašinách?
156. Hele já ti taky úplně neřeknu, protože to, co se naučíš v týhle škole něbo nějaký jiný, tak v praxi
pak děláš něco jinýho úplně, použiješ z toho minimum úplně. Já si myslím, že záleží jenom na
tom titulu.
Takže ty nemáš jasnou představu, že vystuduješ todle a dělat tohle?
157. Ne, vůbec.
A necháš to…
158. Nechám to osudu no.
A to studium to tě prostě baví.
159. No baví mě to.
A chceš v tom zůstat v tom oboru?
160. Jo, určitě.
Dobře. A co si chtěl říct?
161. Já jsem jakoby… nestuduju to strojírenství, protože jsem to vždycky chtěl studovat žejo. Studuju
to protože to bylo pro mě nejlepší východisko.
Nejlepší východisko?
162. Hele já jsem ze základky že jo šel na průmku. Takže jsem zůstal v tom, co jsem studoval na
střední a jako nevim no, možná jsem měl studovat něco jinýho. To už teď jakoby…
A máš pocit, že jsi měl studovat něco jinýho?
163. Nevim. Nevim…
Nevíš?
164. Ne.
Tím pádem když nevíš, tak asi nemáš nějakou nutkavou představu jít studovat něco jinýho.
165. To ne no, ale zajímá mě jako spousta věcí nebo takhle no. Mohl jsem jít na gympl a studovat
něco úplně jinýho viď. Třeba peďák. Nevim mě bavili vždycky 3 věci na základce, to byla
matika, dějepis a čeština. To byly předměty, který mi nedělaly žádný problém no. Nebo ty
ostatní taky ne, protože… Ale ta matika mě prostě bavila a tak jsem šel na průmku, protože jsem
věděl, že tam ta matika je a fyzika, že to mi nebude dělat až takovej problém, ale pak jsem si
zase říkal, co bych byl kdybych vystudoval gympl jenom a pak nic zase neudělal a tak jsem šel
na tu průmku radši. A pak jsem zůstal v tom, co jsem studoval. Já jsem studoval stavitelství
právě na průmce, to jsem studoval pak dál a to mě nějak nebavilo. Možná by bavilo, ale neměl
jsem tam s kým bejt a s kým to studovat, což pro mě bylo, abych do tý školy chodil sám, když
jsem celej život byl zvyklej, že tam mám prostě kamarády ve škole, se na mě odrazilo hodně no.
Bylo pro tebe zásadní, abys tam měl ten kolektiv?
166. No jasně no.

Ale samotnej ten obor, ten tě prostě nějak neštval?
167. Jako vyloženě jako ne, ale vim, že je těžší než třeba to strojírenství no.
Máš pocit, že bejt někde s přáteli je pro tebe důležitý?
168. Dost důležitý.
K: Že právě, jak jsi říkal, jsi to změnil kvůli těm přátelům, těm kamarádům. Že bejt mezi blízkými je pro
tebe…
169. Já jsem nerad sám dost, nebo jakože né že bych byl nerad sám. Třeba doma jsem rád úplně
v pohodě sám, ale že bych měl jít sám někam na pivo nebo na procházku, to si nedokážu
představit jakoby.
Proč?
170. Protože se u toho nudím. Chci si s někým povídat. Něco vymýšlet s někým a ne prostě sám.
Jasně no. Co je podle tebe nejdůležitější v životě?
171. Co je podle mě nejdůležitější v životě? Někdo by asi řekl, že nejdůležitější v životě je se
rozmnožit žejo (smích oba).
Mě nezajímá někdo mě zajímáš ty.
172. Nejdůležitější v životě pro mě jo. Já nevím, užít si ho. Bejt štastnej. Asi tak.
A ty si ho užíváš?
173. Já bych řekl, že jo. Baví mě.
A myslíš, že budeš, bude to pokračovat?
174. Já doufám, že jo. Dělám všechno pro to, aby to pokračovalo.
Co je to třeba?
175. No jako dělat to co mám, chodím do školy a na brigády, abych měl nějaký peníze a mohl si
užívat.
Díky těm penězům?
176. No jasně no. A pak třeba nedělat něco, z čeho bych měl špatný svědomí víš.
Co by to třeba bylo?
177. Nevim, třeba kdybych někomu nějak ubližoval nebo nevim, bral drogy a takhle.
Jo, z toho bys měl blbý svědomí. A tomu se snažíš vyvarovat.
178. Jo.
A o co podle tebe v životě jde?
179. To je dost filosofická otázka.
Je, ale no o tom to je.
180. No podle mě v životě jde o to, abychom se tady rozmnožili. To je jasný úplně (smích).
Myslíš, že o to v životě jde jo, aby se zachovala lidská rasa.
181. Lidská populace, no jasně.
Nic jinýho?
182. Ne.
Dobře. Jak by podle tebe měl člověk žít?
183. Jak chce. Ať si každej žije, jak chce.
Nemáš jasnou představu, jak by lidi měli žít? Třeba už předtím jsi zmínil, že z něčeho bys měl špatný
svědomí.
184. No to jakoby jo ale ať si člověk dělá co chce. Mě zajímá moje osoba třeba, moje přítelkyně,
rodina, nejbližší a pak jakoby mi to je ne jedno, ale ať si každej dělá co chce jakoby. Má
svobodnou vůli a přikazovat, ne přikazovat ale, víš jak to myslim…
Moc ne, protože tím nikomu nic nebudeš přikazovat, když budeš mít představu, jak by člověk měl žít.
185. Hele asi by měl žít v míru s ostatníma lidma hlavně. A jako ať si pak jinak dělá co chce.
Jasně že prostě chceš aby lidi měli…
186. Svobodnou vůli.
Ty ji máš?

187. Já jí mám.
To je super, tak jo. Co si představíš pod slovním spojením „smysl života“?
188. Smysl života? To jsou zas těžký otázky.
Já nevím, jestli jsi to předtím četl, ale mám to na smysluplnost života, takže ono to sedí.
189. Hele no prostě to se bude opakovat, ale být štastnej jako, neubližovat nikomu, nedělat nikomu
žádný problémy, ani sobě nedělat problémy. Vycházet asi s ostatníma nebo aspoň se snažit. Pak
aby po mně taky něco zůstalo třeba.
No to je zajímavý. A máš nějakou představu, co bys chtěl aby po tobě jednou zůstalo? Co bys chtěl po
sobě zanechat?
190. Chtěl bych asi zanechat po sobě dobrý vzpomínky těch ostatních.
To je krásný. To je supr. Takže tobě jde prostě o to prožít ten život v harmonii, štěstí. Přesně jsi říkal,
aby lidi byli štastní, nebyli na sebe zlý s ostatními a aby na tebe měli dobrou vzpomínku.
191. (souhlasí)
Takže dost žiješ jako v přítomnosti, že žiješ jako tady a teď.
192. Jono. To jako každopádně no.
A máš pocit, že s tvým životem a smysl života, máš pocit, že tvůj život je smysluplnej?
193. Myslím si, že jo. Že každej život je smysluplnej.
Spíš jestli ti tam něco nechybí nebo tak.
194. Nechybí?
Že já nevim, že pokud myslíš, že tvůj život je smysluplnej, tak očividně tam není něco, co by ti jako
scházelo. Dobře no. Vidíš poslední otázka. Vidíš nějakou souvislost mezi kouřením marihuany a
smyslem života?
195. Ne.
Nějak pro tebe teda ne?
196. (souhlasí)
A obecně, tohle může bejt na tebe otázka nebo zase filosofická jako obecně, spekulativní.
197. Já si ji ještě přečtu jednou. „Vidíte nějakou souvislost mezi kouřením marihuany a smyslem
života?“. Nevim, myslím třeba že když si člověk co nehulí jednou zahulí, tak je od tý reality jako
dál víš, že to spolu nemá moc souvislost.
Takže podle tebe to nemá souvislost?
198. Ne podle mě to nemá souvislost žádnou.
Tak jo, supr, tak jo.

Rozhovor č. 5 Václav, 25 let
Můžeš mi prosím popsat Svůj vztah k marihuaně od začátku až dodnes?
1.

Jak přesně popsat?

Jak se to vyvíjí? Třeba kdy jsi měl poprvé marihuanu? Jestli mi můžeš popsat přesně tu událost?
2.

V 8. Třídě na základce, tak že to mi bylo 13,14

Pamatuješ si ten den?
3.

Jo, docela jo. To bylo právě po škole. Kluci z 9. Třídy něco přinesli co tenkrát usušili
v mikrovlnce. Tak oni se zhulili a nám vlastně nechali jen takovej kousek. A to nám osmákům
podali, jestli si to chceme taky zkusit. Tak jsme si dali pár potahů, pak jsme jeli domů a přejel
jsem zastávku a jel jsem nahoru na Svit.

Jaký to bylo? Co jsi zažíval?
4.

Tak, euforie. Bylo to zajímavý prostě. Něco novýho.

A potom, jak to probíhalo dál?
5.

Potom jakoby, ne že bych pak začal pravidelně kouřit. Pak jsem se k tomu začal dostávat tak
jako příležitostně. Pak se to postupem času stalo pravidlem, že vždycky o víkendu jsme se
s kamarádka složili, jeli jsme k někomu na chatu, nebo tak. Pak vlastně se to začalo stupňovat a
začal jsem kouřit každý den, protože jsem zjistil, že se mi po tom dobře spí.

To ti bylo kolik zhruba?
6.

Kolem 20-ti, možná 19-20, když jsem začal kouřit každý den. Pak jsem tedy měl vždycky
takový přestávky. Třeba po roce přestanu na měsíc, dva. Pak zase pomalu začnu. Takovej
kolotoč.

A jsi říkal, že ti to pomáhalo líp usínat?
7.

Hm. Určitě usínat a spánek je takovej kvalitnější. Se mi nějak zdály hovno sny. Furt jsem se
budil a prostě málo jsem spal. Tak že jsem se vždycky zhulil a vyspal jsem se v pohodě.

Co se ti zdálo? Jestli můžeš nějak ty sny…
8.

Většinou jsem umíral já, nebo blízký. Takže jsem se většinou budil prostě zpocený a musel jsem
se jít vysprchovat, převlíct postel, abych si mohl jít znova lehnout. Kolikrát se to opakovalo
několikrát za noc. Pak jsem zjistil, že když se kulim, tak se mi nic nezdá, nebo si ty sny alespoň
nepamatuju.

A to bylo pravidelně?
9.

Pravidelně ne, ale bylo to docela dost často.

Kdy ti ty sny tak začaly? Děsy, noční můry…
10. Ty jo, to bylo někdy na střední si myslim. Teď si nejsem jistej, jestli prvák nebo druhák. Asi
prvák myslim.
To muselo být strašný. Tobě se zdálo, že jsi umíral. Můžeš mi to popsat? Jestli je to pro tebe
nepříjemný, tak nemusíš. Jenom by mě zajímalo, jaké je to umřít?
11. Jako by já nikdy jsem tam neumřel. Ale prostě schylovalo se k tomu. A těsně před tím jsem se
probudil.
Pamatuješ si nějaký? Jako třeba opakoval se ten děj? To umírání…
12. Jo, no. Jeden se opakoval hodně často. Já jsem nad tím teď směju, protože nechápu, jak se mi
může zdát taková kravina a jak se toho můžu bát, ale vždycky to bylo tak reálný, že prostě až
když jsem se vzbudil, jsem se tomu musel smát. Třeba ten sen, kterej se mi zdál třeba nejčastěji.
Tak to bylo, že jsem byl zavřenej v tělocvičně ve škole a byl jsem tam zavřenej s tygrem. A
prostě jsem tam zdrhal před ním a stejně mě většinou zahnal někam do kouta a pak jsem se
vzbudil.
Že jsi byl v ohrožení života…
13. No jasně.
To je drsný a řešil jsi to nějak s někým?
14. Ne. To jsem si poradil sám.
Tou trávou?
15. Hm
A ta ti teda pomáhá to překonat?
16. Jakoby ne úplně dokonale. Ještě na tom pořád pracuju.
Vrací se ti ty sny?
17. Hm. Já si myslim, že jo, ale já si je nepamatuju. Jenom se prostě čas od času probouzím
zpocenej, ale nevím proč.
Ty jsi to nepamatuješ, protože se zhulíš?
18. Hm.

Tak, že teď si pravidelně před spaním dáváš? Máš z toho strach, že se ti to bude znova zdát? Je to ten
důvod, proč si to dáš před spaním?
19. Trochu, možná, ale ani ne tak, že bych měl strach, ale spíš, protože se chci vyspat. Poslední
dobou jsem byl fakt hodně nevyspalej. Tak že hulim kvůli tomu spánku.
Kolik zhruba denně spíš hodin?
20. Snažím se kolem těch 8, ale většinou tak těch 6.
Že se chceš pořádně vyspat, proto si dáš?
21. Jakoby jelikož dělám na směny, tak hlavně když mám noční, tak se snažím fakt spát těch 8
hodin, i když je to třeba na dvě etapy, že spím 4 hodiny. Hned , jak přijdu po noční a pak si zase
lehnu na 4 hodiny.
To musí být asi nepříjemný spát na ty etapy?
22. Hm. Je no
Ty jo, ty sny, to je zajímavý. Říkal jsi, že ti to začalo na střední? Pamatuješ si nějaké okolnosti, co se ti
v té době dělo. Na té střední?
23. No právě, že nic zvláštního.
A to byl ten první s tím tygrem?
24. To asi ne, ono jich bylo právě víc, ale první si asi nevzpomenu.
Tak nemusíš. Když tak se k tomu vrátíme. Říkal jsi, že na té střední jsi začal hulit pravidelně každej
den, tu trávu si dávat k večeru?
25. Jo. Jako by na střední jsem začal hulit teda v prváku. Tam jsem začal nejenom k večeru, ale i
přes den.
A jak to šlo pak dál?
26. No jak jsem říkal. Ono to, chvíli se to zvrtlo, že jsem hulil nekontrolovatelně. Lezlo to hodně do
peněz, tak jsem si uvědomil, že je třeba s tím něco udělat. Tak jsem se na to na chvíli vysral.
Jenže pak zase, většinou jsem to kombinoval, když jsem přestal hulit, tak jsem začal chlastat.
Chlast mi taky občas docela pomáhal, když jsem moc chlastal, tak jsem dělal zase blbosti, tak,
že jsem se vrátil k trávě. Nějak jsem zjistil, že když nebudu kombinovat chlast s trávou,tak že je
to docela fajn,že dokážu docela fungovat.
OK. Teďka hulíš jak často? Taky každej den?

27. Jo.
A i přes den?
28. Teďka jo, no. Teďka hulim docela dost.
A můžeš mi říct, jak dlouho aktivně, každý den? Třeba od poslední pauzy?
29. To bude teďka asi tak rok. Před tím ta pauza byla asi tak měsíc, dva. Dva měsíce. Před tím to
byly možná tak dva roky, co jsem hulil fakt dennodenně.
Dobře. A co ti dává tráva?
30. Všechno možný.
Co je na ní nejlepší?
31. To, že mě zhulí
No, to je jasný, ale co je na tom stavu nejlepší?
32. Jsem takovej uvolněnej. A už mám vlastně pocit, že je to takový normální.
Co tím myslíš?
33. Nevím. Už jsem si na to prostě zvykl a nevím…Na tohle jsem asi moc zhulenej.
No já koukám, že seš zpomalenej. Tak to zkusíme, když to k tomu nebude, tak se na to vykašlem. Zkusíš
mi popsat tvůj stav, když jsi zhulenej? Co momentálně teď prožíváš?
34. Hm. Jsem zaseklej. Nad vším přemýšlím dvakrát. Nevím, jsem takovej jakoby detailnější, nebo
mám detailnější myšlení, ale blbej odhad zase na druhou stranu.
Co tím myslíš?
35. Třeba se mi blbě řídí. Řídílo, když jsem byl zelenej, ale kvůli tomu, že jsem měl blbej odhad.
Tak, netřeba když jsem byl zhulenej, tak jsem jezdil strašně opatrně. Nebo jezdil jsem mnohem
opatrněji a podle předpisů, než když jsem byl střízlivej.
Mluvíš v minulém čase? Ty už neřídíš zhulenej?
36. Ne. Už neřídím vůbec.
Jak to?
37. Sebrali mi řidičák. Už si ho nechci ani tak dělat. Nechybí mi.

Jak to? To jsi nalízal nebo nadejchal?
38. Nalízal
Tak to jsi jezdil pravidelně asi zhulenej?
39. No. Na svoji obranu jsem přímo pod vlivem, ne, nikdy to nemůžu říct, ale nejezdil jsem hned po
tom, co jsem se zhulil. A zrovna ten den , kdy mi sebrali papíry to jsem kouřil někdy večer a
ráno, když jsem jel někdy v 10 nebo v 11 dopoledne, tak mě zastavili . Vlastně o ty papíry jsem
přišel svojí hloupostí, že jsem nalízal a odmítnul jsem krev. Kdybych na ní šel, tak by zjistili, že
jsem nebyl pod vlivem tý aktivní látky a nemuseli by mi je sebrat. Jako byla by tam asi šance, že
jo, že bych byl furt pod tím vlivem, ale myslím si, že ne, protože to bylo minimálně 12 hodin a
do toho jsem spal.
A proč jsi to odmítl?
40. Nevědomost. Byl jsem hloupej a tak nějak jsem se bál. Prostě…Já jsem si půjčil kámošovo auto.
Já jsem si ho půjčoval docela často. A ten den jsem mu nechtěl ani psát, že si ho půjčím. Zrovna
mě zastavili, tak jsem právě, aby to nezjistil, aby nebyl nasranej, ani jsem nevěděl, že má v tom
kaslíku trávu. Když po mě chtěli papíry, taktem otevřel ten kaslík a pan policajt ale, ale, necítím
tady nějakou trávu. A já jsem šel ochotně si líznout, že to bude v pohodě. A nebylo. Chtěl jsem
co nejrychleji vrátit to auto, tak jsem odmítl tu krev, ty testy byly, bylo to tam hrozně málo vidět,
dělali to snad dvakrát ze slin, jednou z potu čela. Na všech třech bylo vidět hrozně miniaturní
čárka, a na jednom z nich byla vidět hrozně miniaturní čárka na amfetaminy. Tak že v papírech,
který mám od soudu, tam mám napsáno, že jsem byl pozitivní na amfetaminy i cannabis.
To je na hovno, tak to se nedá nic dělat. Jaký máš stavy , co při nich prožíváš?
41. Většinou jsem takovej happy, uklidněnej, protože když nejsem zhulenej, tak jsem většinou dost
nasranej. Hlavně v práci.
Jak to? Co tě rozčiluje?
42. Nadřízení. Většinou jakoby požadujou po nás nějakou rychlost, ale my zase požadujeme, nebo
prostě oni nás furt stopujou, natáčej, jak rychle vyměňujeme formy a tak a oni,m že to musíme
jako zrychlit. Tak my podáváme návrhy, jak to jako vylepšit, aby se nám to dělalo líp a rychleji.
No a nikdo nic, prostě z těch návrhů, vlastně nepřijmou je, nic neudělaj, akorát nám berou peníze
, jako prémie a tak. Tak se tam občas vztekám kvůli tomu.
Tak že, dalo by se říct, že tě uklidní?
43. Pak přijdu domů z práce, zhulim se a jsem v pohodě.
Tak že je to takovej relax?, Uvolnění se?
44. Asi tak no.
OK, Tak že jsi happy, uklidníš se. Ještě něco? Pak jsi říkal, že ti ještě pomáhá spát. Napadá tě ještě
něco?

45. Ono je to různý. Ono taky záleží, co zrovna hulim, nebo v jaký míře. Jsou různý modely, který
stačí trošku a můžu jít spát, jako že mě to úplně otupí, zavírají se mi oči. A pak jsou zase
modely, který úpln mě nabijou, že bych šel běhat třeba nebo, že začnu z ničeho nic uklízet. Je to
různý a to je právě co mě na tom baví. To, že je každá jiná, že nejsou prozkoumaný všechny její
účinky a vlastně má hrozně medicínský účinky. Prostě jako by má hrozně široký využití.
Tak že tě baví ta různorodost. Jednou tě uspí, jednou nakopne, že uklízíš. Zjistíš si to před tím nebo je
to takové překvápko, co bude?
46. No, právě pracuju na tom, že poslední rok si pěstuju trávu sám, tak že ….To je na tom právě to
nejlepší.
Tak, že víš, co tě čeká?
47. To úplně ne, ale můžu to různě porovnávat a ….. třeba vím, kterej model si mám dát, až mě bude
zase bolet zub, a kterej hulit nemusím, protože ho můžu vyhulit třeba 10g a vím, že mě ten zub
bude bolet furt.
Tak že, takhle si sám pomáháš?
48. Jo, takhle si sám pomáhám, když trpím
OK. Kdy si nejraději dáváš jointa nebo bongo?
49. Úplně nejradši asi fakt, když přijdu z tý práce, ale to se snažím omezovat poslední dobou,
protože, jak jsem unavenej, už z tý práce sám o sobě, tak bych si nejradši dal sprchu a lehnul si
a ještě jak se kulim, tak je ta únava intenzivnější. Pak ta druhá varianta je před tím spaním.
Tak že po práci, k večeru, na odpočinek…
50. Ale zase na druhou stranu je také super zhulit se, když jdeme někam na procházku, když je
hezkej den. Prostě je fajn se zhulit úplně kdykoliv.
Je něco negativního na marihuaně?
51. Určitě. Ta závislost.
Jsi závislej?
52. 100%.
Jak se projevuje ta závislost?
53. Myslím si právě, že tou až zbytečnou nervozitou v práci, protože jako by vozím tam na jeřábu 30
tunové formy nad lidma. Tak že oni se vždycky uhybaj, ale nikdy nevím, kdy mi to upadne.
Jseš nervózní?

54. No, právě do práce nehulim. Kvůli tomu, abych se mohl víc soustředit, protože zrovna na tom
jeřábu musím mít dobrý odhad, kterej, když jsem zhulenej, tak nemám.
Tak že jsi z toho víc nervózní? To vnímáš, jako tu závislost? Když jí nemáš(trávu), tak jseš víc
nervózní?
55. Hm, docela jo, no. Jsem rozhodně náchylnější k stresu.
Ještě něco? Nebo jak se ještě projevuje ta závislost? Říká se, že na trávě nemůže být člověk závislej.
Tak mě to zajímá.
56. Jako by úplně fyzicky asi ne. Nedá se to srovnat s tvrdýma drogami, ale nebo nevím, nikdy jsem
nebyl fyzicky závislej na tvrdých drogách, ale ta psychická závislost je taky svině. Občas si
myslím, že je to ještě větší svině, než ta fyzická.
A v čem vnímáš tu psychickou závislost, kromě té nervozity?
57. Tím, že před jakoukoliv činností se jdu zhulit. Třeba vím, že prostě je takhle víkend, nebo já už
mám prostě víkend, tak budu mastit PSko, a pujdu si dát bongo. Dáme si pár zápasů a půjdeme
si dát zase bongo. Pujdeme si dát film, půjdeme si dát bongo .
Že je to už tak zautomatizovaný?
58. No, už je to taková rutina, tak že proto si myslím, že je to jakoby občas větší svině, než ta
fyzická závislost. Že si to člověk vlastně občas ani neuvědomuje.
Jo? Že je to už jakoby jsi si měl dát kafe? Nebo něco?
59. Jo. Nebo jako cigáro. Já už nějakou dobu víc vyhulim, než vykouřim.
A zkoušel jsi …Naposled jsi říkal, že jsi zkoušel přestat před rokem. Jaký to je? Je tam nějakej
carving? Bažení?
60. Jo, právě že ze začátku jsou úplně intenzivní ty blbý sny a hrozně špatně spím a jakoby to trvá
tak tejden, tejden a půl. To je asi tím vlivem, než se z těla vyplaví všechny ty zbytky a pak už je
to takovej ten standard, kdy je to jen občas.
A přes den? Jaké to je, když jsi říkal, že to je zautomatizované, tak jaký to je?
61. Teďka poslední dobou mívám se sebou takový vnitřní rozhovory. Kdy přijdu právě do toho
sklepa (tam hulí), sednu si, nabiju si to bongo a říkám si, proč jdeš zase hulit? A proště si
povídám sám se sebou, proč vlastně tolik hulim, tak usoudim, že bych si nemusel zrovna teďka
dát…..Jaká byla vlastně otázka?
To klidně dokonči. Říkáš jsi, proč si máš zrovna teďka dávat a dáš si ho potom, nebo ne?
Jak kdy. To záleží, občas se donutím, že si ho nedám a občas si řeknu, nebuď močka.
Jo, takže nějaká část tebe by chtěla už přestat, jestli to chápu dobře?
62. No, ta část si myslí, že jakoby hulim občas zbytečně moc, že by mi fakt stačilo dát toho jednoho
prda z toho bonga večer, jít spát a vlastně stačilo by mi prostě fakt příležitostně, když budu chtít,

nebo když budu potřebovat relaxovat. Prostě hulim zbytečně moc často. A to je právě tou
psychickou závislostí
Protože už je to tak zautomatizovaný.
63. Hm
Aha a bere ti něco?
64. Čas. Brala mi peníze, ale tomu jsem řekl už ne. Takže jsem se jakoby osvobodil. Jsem
soběstačnej.
Pěstuješ si sám?
65. Jo.
A jak to myslíš s tím časem?
66. Jsem lenivější, musím se občas přemlouvat, abych šel něco dělat. Občas taky zapomínám. Takže
třeba máma mi řekne, ať něco odnesu do sklepa, já si to tady položím, na chodbě, řeknu jo,
odnesu to až půjdu si zakouřit. Pak si jdu zakouřit a nechám to tady. Pak se musím vrátit a
odnést to tam potom. Tak že místo jedný cesty jdu dvě.
Tak to není zas takovej problém? Ne?
67. Ne, není. Jak se říká co není v hlavě, to je v nohách.
Jasný, takže zapomínáš?
68. Jako není to tak intenzivní. Třeba v práci se mi to nestává, spíš doma. Ale proto, že v práci
nehulim.
A s tou lenivostí to máš jenom, když jsi zhulenej, nebo i když seš střízlivej?
69. I když už jsem jakoby, nebo takhle, když se zhulim večer a jdu spát, ráno vstanu. Třeba když se
večer zhulim hodně, tak ráno mám jakoby kocovinu, nebo nevím jak to popsat, ale je to jenom
takový chvilkový, jako kdyby ta špatná moje půlka říkala – jdi si dát bongo, pojď si zase
lehnout, ser na to. Ale stačí se jenom zvednout, udělat si kafe, dát si cígo a jsem v pohodě. Můžu
fungovat. Pak nejsem nějak extra línej.
Říkáš nějaká tvá špatná půlka, představuju si to jako, když máš toho ďáblíka na rameni…
70. Jo, taky si to tak představuju
Má silnější hlas? Tenhle Ďáblík?
71. To záleží podle nálady….
Jak to myslíš? Podle nálady?

72. Nevím, prostě mám takový že většinu času si říkám, nebo jsem proti alkoholu, nemám moc rád
ožralý lidi a prostě nepiju. Jsem teďka nevím jak dlouho abstinent. Nevím piju tak 4x až 5x do
roka, fakt vyjímečně, když má někdo narozeniny. … A právě jak nechlastám, tak mám občas
náladu, že se jdu ožrat a podle tý nálady. Tak převládá ten hlásek , nebo ten hlásek.
Tomu pořád nerozumím… Podle nálady to znamená, když máš náladu na co? Nebo jakou
náladu?
73. To nevím, jak to vysvětlit….To jsem neměl tolik hulit
No já koukám, tak to když tak necháme na jindy?
Jak jsi spokojenej momentálně se svým životem?
74. Docela jo, docela dost spokojenej jsem. Jako jsou věci, který by se daly zlepšit, ale nezáleží to
jenom na mě.
Co tím myslíš?
75. Mám prostě trošku překážky v práci. Jako že bych mohl být lépe platově ohodnocenej si myslím,
ale jako by za mě jsem, myslím si, že dělám všechno tak, jak bych měl
Takže to, co by se dalo zlepšit je,že by jsi mohl být lépe placenej?
76. Hm, jako mohl bych samozřejmě i přestat tolik hulit, na tom pracuju, tak že to už nebudu znova
zmiňovat.
A co děláš vlastně za práci?
77. Seřizovače střikolisu
Netuším co to je, ale to nevadí.Baví tě to?
78. Baví mě to právě docela dost. To je takovej obrovskej stroj, takovej lis, do kterýho se vloží
forma, ta forma se většinou otevírá na dvě půlky, drží je tam takovej magnetek, ten se nahřeje.
Na tý jedný straně takový horký kanály, do tý formy se stříkne plast, pak se zchladí, pak se to
otevře přijede robot, vyndá ten vylisovanej díl a odveze ho na dopravník. A pak se ten proces
točí dokolečka.
A ty tam děláš co?
79. Toho seřizovače. Vyměňuju formy, upravuju parametry….
Tak že práce, ta tě baví, jen by jsi chtěl být lépe ohodnocenej. Ještě jsi říkal, že tam máš konflikty s těmi
nadřízenými. To je vina jejich?
80. Jsem o tom přesvědčenej.

Prostě, že je tam blbý vedení, ale ta práce t jinak baví. Přemýšlel jsi, že by jsi změnil místo?
81. Přemýšlel, ale právě nechce se mi, protože jsem to udělal už tolikrát, že už se mi prostě nechce
Měnil jsi často práci? Tady jsi jak dlouho?
82. Jo. Tady jsem už rok a 2 měsíce.
A už nechceš měnit proč?
83. Je to docela dost blízko, je to vlastně nová firma, tak že nový stroje, čistý prostředí, jako smrdí to
tam roztaveným plastem, ale jak jsem říkal, mám to blízko. Ty směny mě trošku štvou, ty bych
změnil. Určitě by to přispělo k lepšímu, kdybych vynechal ty noční směny. Ty mě fakt občas
ničej….. Co tam máš ještě?
Teď tu mám otázku: Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?
84. Tak to jsou rozhodně moje holky, moje přítelkyně a moje dcera.
Povíš mi něco o nich?
85. Co bys chtěla vědět?
Cokoliv. Jak starou máte vlastně dceru?
86. 10 měsíců. Ale uteklo to hrozně rychle, tak že mě přijde jako kdyby byla docela stará, že už jí je
rok. Je to fakt jako kdyby to bylo před měsícem, kdy se narodila.
A jsi šťastnej? Jsou důležité pro tebe?
87. Určitě. Konečně jako by, mám takovej smysl, smysl života.
Je pro tebe, promiň jak se jmenuje dcera?
88. Tereza.
Je pro tebe Tereza smyslem tvého života?
89. Určitě.
To je hezký a plánovali jste to?
90. Ne.
A jak se to stalo, že se stala tvým smyslem života?

91. No. Jakoby my jsme se o tom bavili, ale bavili jsme se o tom, jakože hodně do budoucna a
neplánovali jsme to prostě. Vtipný na tom bylo, že v momentě, kdy jsme se bavili o tom, že
někdy spolu budeme zakládat rodinu, tak to už jsme jí vlastně měli založenou nebo už to bylo na
půl cesty. Takže.. ani jsme o tom nevěděli. Jsme to zjistili až ve 3 měsíci.
Ty jo. A jak jste spolu dlouho s přítelkyní?
92. 3 roky.
3 roky. Takže nejdůležitější je pro tebe Tereza, přítelkyně, ještě něco, někdo?
93. Hmm, tak rozhodně práce. To je prostě taková povinnost, že jo….
Všechno?
94. Asi jo.
Co děláš pro to, abyste měli dobré vztahy s přítelkyní? Co děláš pro Terezu? Co pro ně děláš?
95. Tak snažím se pomáhat se vším, hlídat, aby si mohla Bára odpočinout, když je s ní celý den,
celou noc se sní budí. Takže se snažím si jí vzít prostě, aby mohla mít chvilku pro sebe nebo
když potřebuje, tak jí pomůžu tady doma s něčím. Pověsím prádlo, seberu prádlo, nádobí,
domácí práce, prostě klasika. Nosím domů výplaty. Pravidelně. Vlastně bydlíme u mojí mámy.
To je od ní hezky, že vás tu nechala.
96. Ona tu bydlí taky. Akorát má přítele v Plzni, takže většinou je v práci nebo v Plzni a minimálně
je doma, takže.
Ale bydlíte pořád spolu všichni.
97. Jo.
A co s mamkou? Jak spolu vycházíte?
98. V pohodě. Žádný problém.
A pro ní děláš co? Abyste měli spolu dobrý vztah?
99. Pomáhám jí splácet hypotéku.
Má hypotéku na tenhle barák?
100. Jo. To je kvůli tomu, že ona se před rokem, dvěma rozvedla, tak že… prostě jsme se dohodli, že
ať ten barák si nechá, že jí radši pomůžeme splatit hypotéku, než abychom o něj přišli.

Takže to bylo pro oba výhodné?
101. Tak nějak.
A to byl tvůj taťka, s kým se rozvedla?
102. Ne, to už byl někdo další.
Jak to máš vlastně s taťkou? Jestli se můžu zeptat?
103. No, tak nějak nijak. Občas si napíšem, pošlem si fotky, ale většinou se domlouváme na léto na
nějaký sraz, že přijedem my za nima, nebo oni za náma. Prostě většinou někde ztroskotá ta
konverzace.
Takže se moc nevídáte? Ale v kontaktu jste?
104. Píšeme si no.
A vztah máte dobrej?
105. Hm, takovej, asi se oba snažíme, ale oba víme, že to nikdy nebude OK.
Jak to?
106. Tak my jsme se poprvé viděli, když mi bylo nebo poprvý, kdy já o tom vím, tak jsme se viděli,
když mi bylo …ježíšmarjá to bylo tenkrát, když jsem bydlel na Sezimáku…
Tak že jsi taťku poznal později?
107. No co to bylo za rok? To bylo 2014 nebo 2015 – to mi bylo něco přes 20.
Jaký to bylo? Poznat taťku? Nebo jak jste, ty jsi ho chtěl poznat? Nebo on tebe?
108. Tak nějak vzájemný to bylo, akorát že oba jsme se báli udělat ten první krok
A jak to bylo s mamkou že…
109. Byl nespolehlivej, asi tak nespolehlivej, tak že radši se máma na to vykašlala, byla sama chvíli,
pak si našla někoho jinýho.
A ty jsi ho chtěl poznat? A až ve 20-ti jste se kontaktovali?
110. Hm. Někdy když jsem byl na střední, prostě začali fejsbuky, tak si mě chtěl přidat na fejsbuku a
já prostě hele, to je si můj táta, tak si ho přidám, třeba napíše. Tak jsem si ho přidal, pak jsme
byli přidaný asi 5 let a pak jsem mu jednou vyndanej napsal

Chtěl jsi ? proč to tak dlouho trvalo?
111. Tak já jsem si říkal, proč bych mu já měl psát, když on jako by… si mě přidal. Tak jsem čekal,
že naváže nějakej kontakt, půjdeme dál, ale on nic. Tak jsem pořád čekal a až prostě jsem se
jednou ožral, tak dobře do nálady, že jsem si řekl, posero – napíšu ti první.
A jsi rád za to?
112. Ani nevím. Pak jsem z toho měl takový zmatky v hlavě.
Jak to?
113. No protože mi povídal věci, který zněly dost důvěryhodně a pak jsem se přestal na chvíli bavit
s mámou, no a prostě takový blbosti.
Jako,že tě poštval proti mámě?
114. Hm. On to adi tak nemylel, spíš se chtěl zachránit, abych na něj nebyl naštvanej, že… ale svým
způsobem jo.
Byl jsi naštvanej?
115. Jo
A teď jsi mu už odpustil?
116. Co myslíš?
No to, že se tě vzdal, nebo že tě nechtěl poznat před tím?
117. To asi nejde. Pro mě je to jakoby, pro někoho to je, že jeho práce skončila v posteli … a teďka si
napíšeme veselý vánoce.
Prostě někdo, kdo tě nevychoval… nemáš k němu vztah
118. Prostě já nemám tátu, tak že pro mě je to jakoby…
Tak mě napadá, když mluvíš o tátovi, tak jsem si vzpomněla na Terezu, že ona je smyslem tvýho
života.Je to tak, že nechceš opakovat stejnou chybu jako tvůj táta?
119. Jo. Přesně….
Já tě nechci odhánět od myšlenek, ale nevím, jestli něco řekneš
120. Asi ne.

Dobře.Máš představu, jaký by jsi jednou chtěl být, čeho by jsi chtěl dosáhnout?
121. Hm… To asi ne…
Nevidíš nějakou jakoby budoucnost?
122. Jakoby nevidím budoucnost v tom, co bych chtěl, ale co bych nechtěl.
A co by jsi nechtěl?
123. Třeba bejt jako můj fotr. A takovýhle věci. Spíš se učím z chyb, který jsem udělal, nebo udělali
ostatní. Jakoby nemám žádný konkrétní cíle, jako že bych potřeboval mít barák, nebo nějaký
drahý auto. Nám stačí, abychom nebyli na ulici, abychom měli kde bydlet, abychom byli
spokojený, abychom byli spolu.
Nemáš nějaký konkrétní cíl, kde byste chtěli bydlet, ale abyste byli spolu. Jsi tam, kde chceš bejt?
124. Jo. Jsem.
A ještě se zeptám na ty chyby, co jsi zmiňoval. Jako, že jsi někdy udělal chyby, které nechceš opakovat?
Bylo to něco těžkýho, zlýho?
125. Spousta. Spíš to byly takové blbosti, prostě
Chceš být lepší než dřív?
126. Tak rozhodně. To by měl chtít asi každej.
Ale nemáš tedy jaký by jsi jednou chtěl bejt…
127. Jako by nic konkrétního. Nebo já nevím jak to říct….
Tak jestli nevíš, tak můžeme jít dál. Co je podle tebe v životě nejdůležitější?
128. To je hrozně složitá otázka, ale nejdůležitější je asi bejt spokojenej
Jsi spokojenej?
129. Jak kdy. Ale snažím se bejt, ale nikdy nesmí bejt člověk spokojenej až moc, aby tolik nezlenivěl.
Vždycky to chce dělat takovej ten progres. Pořád se nějak zlepšovat.
To vnímáš, že je důležitý?
130. No jasně.
A o co podle tebe v životě jde?

131. To je moc filozofická otázka. Jde o hovno…. Nevím jako by o co jde. Mě příde, že každýmu jde
o to být nejlepší. Ale nevím proč.
Tak možná jak jsi říkal, že člověk se má pořád zlepšovat. Možná je to v tom?
132. To je fakt.
A ty to teda tak nemáš?
133. Právě že jo.
Tak že ty taky chceš být, ty to taky tak máš
134. Hm.
Ale nevíš kvůli čemu to tak je?
135. Hm. ….Jaká že byla ta otázka?
O co podle tebe v životě jde?
136. Hm… něco za sebou nechat
Nějaký odkaz?
137. Hm.
A co by to podle tebe bylo? Jako v tvém případě?
138. V mém případě Tereza
Tak že nechat za sebou potomstvo?
139. Protože jinak jsem k hovnu, tak že jako by se budu snažit veškerou svou energii věnovat,
investovat do ní a aby ona byla tím odkazem.
To je hezký. Ale proč si myslíš, že jsi k hovnu?
140. Tak jako to bylo takový přestřelený,ale jako že prostě nenakreslím Mona Lisu znova,
nepostavím Eifelovku a takovýhle věci. Nebo třeba ještě jo?.............
Pro tebe je to tedy Tereza?
141. Určitě.

Jak by podle tebe měl člověk žít?
142. Spokojeně. Bejt šťastnej
A ty jsi šťastnej?
143. Ale jo, docela jo. Snažím se
Ještě něco k tomu? Vypadá to, že přemýšlíš.
144. Já přemejšlim furt. Já ty psychology nemám moc rád, tak furt přemýšlím nad tím, nad čím
můžeš přemýšlet ty..
Já přemýšlím, jestli mám dát další otázku, mám tě přerušovat? Tak že to se neboj, to není jako u
výslechu nebo jako tak
145. Jo to je jenom moje zhulenecká paranoia.
Máš ze mě strach?
146. To ne, to není z tebe nebo. Hm, co tam máš dál?
Co si představíš pod slovním spojením smysl života?
147. Hm. Měříš tam, jak nad tím dlouho člověk přemýšlel?
Ne. Fakt ne. Ty jsi fakt paranoidní. Nemusíš se bát. Já na vás nedělám nějaký testy.
148. Teď si zase představuju, jak to srovnáváš s lidma, který nehulí vůbec.
Ne to nedělám vůbec. Já jakoby se zaměřuju na..
149. Nebo, že to bude srovnávat někdo jinej nebo to by zajímalo mě, dát tydle otázky lidem co hulej a
nehulej.
To ne. To já nesrovnávám. Mě jen zajímá jak smysl života vnímaní lidi co hulej. Nemocní lidé mají
smysl života taky jinej, tak mě zajímá jakej májí lidi, co hulej.
150. No tak můj smysl života je prostě rodina, Tereza, chodit do práce, zajistit, aby holky mělo
všechno a to je teďka můj smysl života nebo tak jsem si ho teďka prostě nastavil. Ještě třeba před
2 rokama jsem chtěl, jsem si myslel, že to bude cestování. Před třemi jsem si myslel, že to bude
fetování a tak no. To se mění, ale teďka už to bude na dlouho rodina si myslím.
A lituješ toho? Protože to se stalo situačně.

151. Vůbec ne. Já jsem jakoby na jednou stranu hrozně rád, protože jsem dělal.. jako kdybych furt
jenom hledat nějakej smysl života vlastně. Prostě jsem furt dělal jenom nějaký blbosti, nějaký
hlouposti
Že jsi v tom vždycky jako plaval? Nevěděl si co? Teďka to přišlo a má to pro tebe smysl?
152. Jasně no.
Takže můžeš říct, že žiješ smysluplnej život?
153. Teď si myslím, že už jo.
A jsi šťastnej? Naplňuje tě to?
154. Právě, že jo.
No tak jo. Už poslední otázky a už tě nechám. Vidíš nějakou souvislost mezi kouřením marihuany a
smyslem života?
155. To asi úplně ne. Kouření trávy nebo tráva a smysl života? Jakoby pro mě nebo?
Můžeš obecně, ale i pro tebe. Je to jedno jak to uchopíš.
156. Jako pro mě už nějaký smysl má, ale není to zas tak. Dokázal bych, kdybych musel, třeba
kdybych dostal nějakou zajímavou nabídku na práci a musel bych se na to vykašlat, tak bych asi
to překonal, vykašlal bych se na to. Kdyby to spaní bylo tak neúnosný, tak bych vyhledal jinou
pomoc. Nějakýho psychologa, psychiatra, nějaký léky když se farmacii vyhýbám jak čert kříži.
Ale když by prostě nebylo na výběr, tak bych neměl problém se trávy vzdát. Takže nevím.
Nemyslím si, že smysl života a tráva mají něco společnýho.
Ok je, ale říkal si, že k tobě už nějak patří. Můžeš říct, že je součástí tvýho životního stylu?
157. Hm. Jo to určitě jo no.

Rozhovor č.6 Marek, 22 let.
Můžeš mi prosím popsat tvůj vztah k marihuaně? Od začátku do dnes?
1. Tak vztah mám dobrej. Řekl bych, že marihuanu užívám tak 3 roky celkem pravidelně. Mám jí
rád. Využívám jí, jak pro pobavení, tak i z nějakýho zdravotního hlediska, protože se mi po tom
určitě uvolňuje CBD oil třeba a uvolňuje mi to třeba po tréninku nebo takhle. Takže to užívám
pravidelně a rád.
Promiň, co že ti to uvolňuje?
2. CBD oil. To jsou takový různý spreje a tablety uvolňuje to prostě THC do těla a svaly potom
rychleji regenerujou například.
Jo. Takže co jsem tak pochopila, tak nějak aktivně sportuješ? Fitness.
3. Taky no. Jo, cokoliv.
A ta tráva ti pomáhá uvolnit ty svaly?
4. Jo taky. Není to určitě ten hlavní důvod, to 100% ne, ale je to taky jeden z důvodů. Líp se potom
odpočívá, líp se potom regeneruje.
Chápu. Je to takový malý plus k tomu. Dobře. Pamatuješ si, kdy si zkusil poprvé marihuanu?
5. Nepamatuju si to. Bohužel nevím. Sám jsem nad tím několikrát přemýšlel a nevybavím si to, kdy
jsem si řekl teď to mám poprvé.
A zhruba kolik ti bylo?
6. Určitě někdy na začátku gymplu bych řekl, takže třeba 16-17 let. Určitě ne na základce, to
stoprocentně ne. Řekl bych prvák, druhák na gymplu no. A aktivně jsem to začal až tak ve
čtvrťáku, v prváku na VŠ užívat.
Dobře. A co je pro tebe aktivně? Jestli třeba 2y do týdne, jednou denně..
7. Jak kdy. Jsou týdny kdy míň, jsou týdnu kdy víc, ale dejme to, že třeba 3 krát, 4 krát do týdne asi
jo. Ne teda někdy hulim nebo jak to mám tady říkat.
Jo, jak chceš.
8. Jo. Nehulím sám. Zase takhle na tom nejsem. To fakt ne. Většinou spíš s kamarádama, že prostě
potom je taková větší sranda. Jsme takový víc v pohodě. A řekla bych, že je to v mnoha věcech
lepší, než do sebe nalejvat alkohol, kterej bych řekl, že to tělo dodělává víc než to, jelikož já
nejsem kuřák vůbec. Já nekouřím vůbec, tak si myslím, že je to takový lepší todle pro mě.
Dobře, rozumím. A jak se to vyvíjí v čase? To tvé kouření, jestli..

9. Jestli přidávám? Já bych řekl, že jsem na tom furt stejně. Někdy se stane, že třeba 14 dní nemám
nic. Nějak mi to ani nevadí a někdy prostě zase víc. Je to tak, jaká je nálada. Spíš bych třeba
v létě řekl, kdy je hezký počasí, tak hulím víc, protože pohoda a zase v zimě bych řekl míň,
protože jsem doma a nic ne o, takže. Jsou tam nějaký výkyvy, ale ne moc velký. Řekl bych, že to
je na stejný úrovni.
Rozumím, ale spíš jsem to myslela od toho gymplu, jestli..
10. Já bych řekl, že od toho čtvrťáku se to drží plus, mínus ve stejný linii.
Jasný, dobře. Co ti dává marihuana?
11. Určitě je to pocit uvolnění, je to, že jsem prostě uvolněný v klidu, bavíme se s kamarádama.
Nevím, jak to říct úplně. Prostě jsem zhulenej, do toho hrajeme s kamarádama playstation, je
větší sranda. A tak prostě hulíme no.
Co je na ní nejlepší?
12. Nejlepší. Asi prostě si to dát s kamarády, bejt prostě úplně v pohodě někde venku třeba u piva
nebo takhle, tak to bych řekl, že je na tom to nejlepší.
Jasně. Prostě ten stav uvolnění..
13. V tý skupině, když je nás víc, tak to bych řekl, že je na tom to nejlepší. Tak to no, jsme naladění
na nějakou stejnou vlnu na tu půl hodinu.
Dobře. Zkusíš mi prosím popsat tvůj stav, když si zkouřenej?
14. Tak určitě jde o to, jakej si dám model, kolikrát. Jsou v tom velký rozdíly. Nemám rád když
jsem po trávě unavenej. To mi vadí teda. Někdy se to stane, že se ke mně dostane takovej model,
a to mě pak sere, že jsem prostě takovej utavenej, a že jdeme třeba někam na kalbu a dáme si
třeba v hospodě už třeba v 10, v 11 při fotbale a tam půjdeme až v 1 a prostě nás to udělá, tak to
je na prd. A ještě jednou tu otázku
Jestli můžeš popsat ten stav, když si zhulenej..
15. Jo. Prostě ten nejlepší stav je, když jsme takový zpomalená a všechno nám přijde vtipný, všemu
se smějeme až se nemůžeme pořádně nadechnout a jak jsme všichni na tý jedný vlně, takže se
smějeme jedný kravině třeba půl hodiny v kuse a to je supr no.
Jako taková ta euforie?
16. Jo jo.
Jasný. Ještě se zeptám jinak. Ty si říkal že ty stavy se odvíjí od toho jakej model si dáš, ale jestli když
máš tedy stejný model, jestli jsou stavy stejný nebo jestli se ti stalo, že byli jiný.

17. Taky se to někdy liší. Podle mě jde o to, jak se člověk vyspí, jak se člověk třeba nají nebo
v jakým je člověk prostě mentálním rozpoložení ten den jo. Můžu bejt třeba po zkoušce, že jí
udělám, prostě radost, večer se jde slavit, někdo má narozeniny, tak to je vždycky jakoby dobrý,
ale když je člověku blbě nebo tak něco, tak i když to bude stejný model, tak to na něj nemusí
takhle zafungovat.
Jasný. Jestli to chápu dobře, tak že ten stav zhulenej se odvíjí od tvé nálady před tím, než sis dal.
18. Jo.
Jasně. A stalo se ti, že si měl blbej stav? Jako badtrip.
19. Jako, že by mi z toho bylo úplně blbě, to se mi nestalo.
To se ti nestalo, dobře. Kdy si nejraději dáváš trávu?
20. Tak určitě když jsme s kamarádama nebo když někam jdeme nebo když děláme grilovačku
prostě venku, hrajeme fotbálek. Jo hrát badminton todle prostě. V létě, prostě na zahradě.
Prostě příležitostně. A hulíš ráno někdy? Nebo v jakou denní dobu?
21. Kdybych to měl třeba porovnat, tak bych řekl, že třeba 90% je od 4 odpoledne dál, než jako
ráno. Ráno minimálně. Někdy jo, ale to je třeba když jsme na vodě a vím, že 6 dní budu na vodě,
tak to tam ráno jako pošlem. To jo, ale že bych třeba před školu nebo před prací, tak to fakt
hodně výjimečně. Hodně málo kdy.
Jasný. Rozumím. Je něco negativního na trávě?
22. Tak to je asi jak pro koho. Mě tolik nevadí, protože hodně sportuju, ale určitě pro ty lidi… řekl
bych, že hulihlad. Já teda po hulení fakt hodně jím a kolikrát fakt nesmysly, kdyby to byl losos
s brambory, tak je to dobrý, ale prostě pak jdu do ledničky a prostě tam tláskám sladký, slaný,
cokoliv a pak prostě se naperu a myslím si, že se to může pak odrážet na postavě. Já už jsem
docela naučenej, vždycky před tím si udělám jídlo, abych jedl něco trochu normálního a ne, že
se zhulím a pak jdu do ledničky a jogurt, dort, paštika a takovýdle věci. A někdy mě teda ráno
ještě bolí hlava. Ne teda moc, že bych nemohl vstát to ne, ale že vím, že je to trochu rozdíl, než
kdybych si dal večer půl litr vody a.. takže mě trochu bolí hlava a není to ni hroznýho a ani před
prací ani před školou mě t neomezuje. Bolí mě to třeba když vstanu v 8, tak mě to bolí do 10 a
jsem v pohodě, najím se a jsem v pohodě.
Jasný a není to jako nějaká kocovina nebo takhle?
23. Ne ne. To je prostě jenom, že vím, že jsem hulil no a pak, že se to trošku odvíjí na fyzičce no.
Určitě, ale jak říkám. Já si do toho ani nedávám moc tabáku, takže..
Jasný. Teď se zeptám na přímo, protože si poslední a ráda bych porovnala, jestli to máš stejně. Spoustu
z nich mi řeklo, že často zapomínají.
24. Jo jo. Jako v tom stavu.

Nó i dlouhodobě.
25. Tak to ne. Dlouhodobě bych neřekl. Když teda hulíme, tak máme třeba, že jsme zaseklí. Že třeba
hrajeme playstationa jo a my se potřebujeme soustředit, ale my jsme tak zažraný, že.. jo. Nebo
takový to, ta krátkodobá paměť. Jsem na telefonu, jdeme hrát, mám ho tady a do půl minuty ho
hledám a nevím, že jsem ho dal sem jo. Ale dlouhodobě, že bych zapomínal to si nemyslím, teda
aspoň doufám. Zatím nemám problémy jako s ničím.
No. Tak v tom stavu to je stejný jako..
26. Jako když jsi opilej.
Přesně tak. No spíš sem to myslela, že to je ten negativní dopad, když na tom, když hulíš dlouho. Tak to
nemáš?
27. Ne to nemám. Nestěžuju si na svoji paměť.
Dobře. Super. Tak můžeme dál. Jak si spokojenej momentálně se svým životem?
28. Já jsem spokojenej. Mě nic jako úplně nechybí, že bych si. Já jsem spokojenej se životem
celkově, tak nějak si žiju, nemyslím si, že bych se měl úplně špatně. A jsem spokojenej. Určitě
by to mohlo být lepší, ale mohlo by to být tak o dost horší, takže já si myslím, že jako v pohodě.
V čem by to mohlo být lepší?
29. Nevím tak určitě bych mohl mít lepší auto, lepší barák, tak to by takhle mohl mít ais každej, ale
jinak…
Není to tak, že by ti něco scházelo?
30. Není to nic, co bych úplně potřeboval jo. Třeba bych fakt chtěl být vrcholovej sportovec to by se
mi líbilo, ale nic že by mi jako chybělo. Tak to ani náhodou.
Chápu. Je něco, co by si chtěl změnit ve svém životě?
31. Jo to asi jo. Řekl bych, že jsem hrozně línej, ale asi nemá s tím nic společného. Takovej jsem byl
už na základce. Takže to je v pohodě, s tím jsem se nějak naučil žít. Dost věcí rád odkládám. To
mám taky rád, povinnost odkládat, zametat pod koberec, tak to je moje oblíbený.
Jaký třeba povinnosti?
32. Ať už je to škola nebo práce na zahradě. Takový ty věci, co člověka prostě moc nebavěj, tak si to
rád oddálím.
Bydlíš sám nebo s rodiči?

33. Bydlím tady v Praze na bytě s kamarádama. S tím, že na víkend jezdím většinou domů do
Budějic, kde bydlím. Bydlím u rodičů.
Jasný. Tobě předmětů z je 22, takže teď si ve druháku viď?
34. Ne, já opakuju.
Opakuješ. A v Praze jsi jak dlouho?
35. Teď rok a půl. Teď jakoby kočím ten čtvrtý semestr.
A studuješ co?
36. Já jsem na ČZU, opakuju na Provozně-ekonomický fakultě, ale neudělal jsem tam, vlastně jsme
tam měli 12 předmětů, bylo třeba udělat 10, bohužel měli jsme 2 matiky a účetnictví. Matika mi
moc nejde, účetnictví jsem na gymplu neměl, tak to úplně. Nedal jsem tomu 100%.
Takže mám 9 předmětů z 12 a musím opakovat, protože u nás jsou povolený jen 2 předměty.
Dobře, jak to, že jsi to nedal? Ti to nešlo?
37. No za prvvé mi to moc nešlo, na přednášky jsem samozřejmě jako každej jsem nechodil a nedal
jsem tomu tolik, kolik jsem měl. Ta matika je docela těžká, přece jenom nebylo to tak, že bych
se neučil vůbec, ale těžká matika. Potřeboval jsem vysoký body, pak ústní. Bylo toho dost.
Jasný. A ty jsi říkal, že chodíš i do práce viď? A co děláš? To je brigádně?
38. Jo. Tak já dělám dvě brigády. Na jednu chodím, jak bych to řekl, ne příležitostně, ale ne moc. To
je travel free, tam teda dělá strejda, dělá vedoucího. Jak jsem z Budějic, tak tohle je budějovická
brigáda a tam dělám něco jako obchodního asistenta, doplňuju zboží, příjímám zboží, většinou
sedím v kanceláři, a můžu si dělat věci do školy, chodím tam, protože to jsou 12-tky, kolikrát
můžeme odejít o něco dřív a mám tam slušný peníze. Teda to si vůbec nestěžuju, tam je to teda
fakt jako, jsem hrozně rád, že tam můžu chodit, i když jsou to jenom 2 víkendy v měsíci, tak
prostě za tu 12 se to nasčítá a peníze mám slušný. A pak dělám teda druhou brigádu a to teda tak
něják točím v Praze, protože já jsem před tím dělal na Chodově v obchodech jako je Pull n bear ,
Zara a tohle oblečení. Ale tam se mi nelíbily pracovní doby, protože to bylo po nějakých 5-ti
hodinách a furt chtěli o prázdninách, tak tam jsem to zařízl.Teď dělám na Pražském hradě
v obchodu a to je docela v pohodě. Můžu si plánovat šichty jak chci, je jim to jedno, musím mít
jenom jeden víkend v měsíci, takže tam chodím hlavně, protože mi tam vychází vstříc s časem.
Tak to je super. Máš toho docela hodně.
39. No, je to takový, do toho nějaká to škola, tam se snažím chodit co nejmíň. Rád to nějak protočím
s tím sportem i s tou prací a ono to nějak jde.
A baví tě škola?
40. Jak co mě baví. Jak kdy, jak co. Ta matika mě zrovna nebere. Není to žádná sláva
Pro jsi tedy na tý provozně-ekonomický?

41. Táta si tam udělal inženýra, má se docela dobře, chtěl jsem taky, ale má asi taky jinej mozek než
já.
Že jsi chtěl jít v tátových stopách?
42. To ne. Takhle bych to určitě neřekl, ale prostě jsem se tam jakoby v pohodě dostal, pak když si
člověk udělá tenhle obor, tak ten rozhled je docela širokej, že se dá dělat kde co, že to není jako
když chodíš na pajďák nebo něco.
Chceš mít více otevřené možnosti?
43. No
To je rozumný. Proč to teda studuješ?
44. Nevím. No, nějak teď se v tom plácám. Snad to prostě vyjde. Já vím, že když se naučím, tak se
prostě naučím. Já jsem třeba ani maturitu nedal na poprvé, protože jsem na to úplně dlabal. Pak
jsem si v dějepisu vytáhl, když jsem viděl to číslo, tak jsem věděl, že jsem tu otázku ani neviděl.
Tak že já se to jako vždycky naučím. Vím, že to jde, když chci, ale jsem línej a to zkoušení
dělám tak na doraz, aby to těsně vyšlo, ale někdy to nevyjde. Něják to neřeším. Tak že já si
k tomu takhle vydělávám, tak že není problém. Po bakaláři už bych chtěl třeba dělat něco
dálkově. Vím, že bych chtěl pak už normálně pracovat, normálně žít, nebo něco už. Tak že se
z toho úplně nestresuju.
Tak, že nejsi studijní typ?
45. Úplně ne, to určitě ne. Jako když mě ta věc baví, tak to jo. Já mám třeba rád dějepis a biologii,
ale taky tam mám svoje. Mám třeba antiku. Mám mamku učitelku, tak že s ní jsem od mala jel
Řecko Řím, tal že to mám jako v sobě a to mě baví. Biologii taky, zvířata. My jsme rodina přes
zvířata. Tak že celkově tohle. Možná jsem si měl vybrat něco jinýho, ale ono zase v něčem jsou
peníze, v něčem nejsou. Tak uvidíme.
Takže jestli to chápu dobře, to studium…..
46. Je to kvůli tomu, že jsou v tom do budoucna velký peníze. Jako studovat dějepis, no k čemu mi
to je? Nechci učit, jako možná učit by mě možná i bavilo, ale ne za dejme tomu 30tisíc.
Prostě ti jde o ten plat? O tu kariéru, kterou potom můžeš mít.
47. No
Dobře.Co jsou pro tebe nejdůležitější věci ve tvém životě?
48. Tak určitě rodina, tu mám na prvním místě. Mám bráchu, mám rodiče i když máme s tátou
nějaký problémy, tak furt jsou to rodiče. Strávil jsem s nimi část života. Peníze, ty jsou určitě
důležitý. Bez peněz to nejde. Ať si každý říká co chce, prostě člověk to musí mít v první trojce.
Já si prostě myslím, že to tam musí bejt. A pak mám rád sport a celkově výživu a tohle to, starat
se o sebe. Přijde mi to docela důležitý. Člověk to dělá pro sebe a některý lidi jak se zanedbávaj,
tak to mi přijde až jako divný. Chápu, že každej je jinej, že každýho baví něco jinýho, ale aby
někdo nebyl shopkej jít jednou týdně si někam zasportovat, nebo když vidíš, že už je fakt tlustej,

tak tomu vůbec nerozumím. A pak mám rád hodně zvířata. Já jsem hodně přes zvířata, nějakej
čas jim věnuju. Máme hrozně moc zvířat doma. Když jsem byl malej, tak jsem v tom vyrostl.
Pak mám rád dovolený, ať už jsou to hory Alpy, nebo u moře, nebo vodu. Vodu miluju, to je
taková slabina. Jsem úplně do ní ujetej, já potřebuju každej rok na Vltavu na 5dní. Tak že tohle.
To je skvělý .Já se tě teď budu postupně na ty věci doptávat. Tak že rodina. Ty jsi říkal, že máš bráchu?
Starší Mladší?
49. Mladší o 11 let o polovinu. Mě je 22, jemu 11.
Aha a vycházíte spolu?
50. Super, nebo je o dost mladší. Já bych byl radši, kdyby byl o 5,6 let víc, abych ho mohl vzít
s sebou do hospody a tohle, ale je to malej kluk, katže tohle nejde, ale když můžu, tak ho vezmu
na fotbal a nebo spolu někam jedeme. Prostě nějak musíme, normálně funguju. Jsem rád, že ho
mám.
Jasný. Jezdíš domů často?
51. Skoro každý víkend. Ty 3 víkendy v měsíci jsem doma. Každej tejden se s ním vidím.
Super. Toho taťku jsi zmínil, že se moc, občas se neshodnete…
52. No ono to bylo dobrý, ale před 2 rokama jsme měli takovej menší, větší problém a od tý doby je
to takový…Do tý doby to bylo super, do mých 20-ti, ale od tý doby co se stal nějakej problém,
tak jsme trochu… Nevím, můj táta je takovej tvrdohlavej, prostě taky se s ním blbě vychází. Já
mám teda rozvedený rodiče, moji rodiče se taky neto, není to uplně lehký, protože s mým tátou
to není úplně lehký. Je fajn, ale v některých věcech je jako buzerant. Tak že jsme se trochu
pohádali a od tý doby se to moc … Za prvý jsem hodně tady. S mámou se nevídám o nic víc než
s tátou, ale vím, že s tátou ten vztah jako není nejlepší, ale vím, že to bude zase v pohodě.
Dobře, takže ty když jedeš do Budějic, tak jedeš k mamce?
53. Jezdím k mamce
Takže brácha je u mamky?
54. Střídavá péče po týdnu
Takže on je jejich. Není tvůj nevlastní.
55. Ne jsme bráchové. Máme oba stejné rodiče
Dobře. Pak jsi říkal s těma penězi
56. No, tak k těm činnostem, který chci dělat potřebuji peníze. Já třeba nemůžu jet na vodu a nemít
peníze. Nemůžu si ani jít zacvičit a nemít peníze, nebo jako běhat chodím rád, ale nebavilo by
mě chodit 5x týdně chodit běhat. Jdu si rád zacvičit, to stojí něco permanentka, jdu si rád

s kamarádka zaboxovat, tak to stojí něco rukavice a tyhle věci. Člověk prostě potřebuje peníze.
Chci mít normální oblečení. Neříkám, že potřebuju nosit oblečení za 200 tisíc, ale prost nějakou
tu částku měsíčně za ty hadry dám. Takže takhle prostě úplně normálně.
Rozumím. Pak jsi říkal sport. Co jsem tak pochopila, tak ten je pro tebe velmi důležitý.
57. No já jsem od mala vedenej, od malička, že fakt jako sport byl půl na půl se školou. Táta sport,
máma učitelka, takže se to křížilo
Taťka tě vedl do sportu
58. Táta mě vedl do sportu a jsem za to rád. Já jsem aktivní od mala a jak jsem dělal hrozně moc
věcí, jakoby můžu si všechno zahrát, cokoliv není problém, fotbal, volejbal, basket, můžu si
zahrát šipky, všechno, tak to jsem rád. Mám hrozně rád hory. S tátou jezdíme ob rok na Korsiku
na hory, takže super
A voda? To jsi říkal, že to je tvoje vášeň
59. Jo, jo to jsem poprvý byl snad už někdy s rodičema, to si nepamatuju, to jsem byl fakt malej, ale
pak jsme byli na gymplu v prváku hned a to mě nebavilo, to bylo na Lužnici, to je stojatá voda.
Ale pak už jsme začali jezdit na Vltavu a tam je hrozně moc jezů, je tam hrozně moc lidí, je to
krásný se na tý lodi člověk opije, dáme si to brko a je fajn celej den, super počasí, Krumlov je
krásnej a všichni lidi jsou tam na stejný vlně. Stejná mentalita. Je to hrozná bomba
Co je pro tebe nejdůležitější?
60. Nevím, prostě pro mě asi je nejdůležitější, abych já se měl nějak dobře, aby rodina, lidi co jsou
okolo mě se měli nějak dobře.Tak to je asi nejdůležitější, aby byli všichni nějak spokojení.
Tím myslíš, aby byli šťastní?
61. Jo, cokoliv prostě, ať mají, ať bydlejí kde chtěj, ať mají co chttěj, ať si jezdí kam chtěj, ať s tou
prací ať je to v pohodě, ať nikdo nechodí do práce nasranej, to si myslím, že je docela důležitý.
Rozumím. Teď tady mám otázku, co děláš pro to, abys dostál těch hodnot. To jsi mi řekl celkem
stručně. S rodinou se stýkáte, s tím taťkou to jsem pochopila v mezích…
62. Jo. Stýkám se s ním „normálně“. Není to tak, že bychom byli úplně odřízlí, že bych ho rok
neviděl, to určitě ne. Jen to není úplně ono, jak to bejvalo.
Pak peníze a sport, to taky pro to něco děláš, tak to asi můžeme vynechat. Dobře. Máš představu, jaký
bys chtěl jednou být? Čeho bys chtěl jednou dosáhnout?
63. Jaký bych chtěl jednou bejt? Tak asi bych chtěl bejt , jakej jsem teď, prostě já jsem hodně
pozitivní, bych řekl. Když se něco posere, tak neplašim, snažím se nebýt nasranej. Nemám to
rád, ani u lidí, ani u sebe. Třeba mamka je taková, prostě učitelka. Oni jsou všichni takový, že
všechno moc řešej, každej problém. Prostě se něco stane, tak ono se to vyřeší. Když nejde o
život.Takže bych chtěl bejt takovej jakej jsem teď, takovej v pohodě. Řekl bych, že když se
něco, jo tak to umím zabrat a nebejt takovej….Nemám rád negativní lidi, serou mě prostě. Nelíbí

se mi to, když je někdo negativní hned od začátku, tak to nemám rád. Potřebuju k sobě i
takovýho partnera. Prostě bych nemohl přežít ženskou kuřačku, která bude doma sedět na
tabletu, u televize, tak to bych prostě nedal. Prostě chci mít k sobě někoho aktivního a pak mít
děti stejný, aby byly v pohodě, aby sportovaly a byly spokojený
Dobře. Máš přítelkyni?

64. Přítelkyni zrovna nemám. Minulý prázdniny jsem měl. To nevyšlo, bohužel, jdeme dál. Bylo to
na dálku, takže v pohodě jako … Prostě jsem sám, mám víc času pro sebe. Já mám dost
kamarádů, tak že se nic neděje
Dobře. Co je podle tebe nejdůležitější v životě?
65. Asi bejt šťastnej. Bejt spokojenej
A o co podle tebe v životě jde?
66. Nevím, asi za sebou něco zanechat. Něco asi dobrýho. Vychovat dobrý děti, nechat za sebou asi
pěknej dům, nebo něco, nějakou stopu. Prostě něco. Alespoň ty děti, aby po mě něco měly, ať je
to třeba… dejme tomu s bráchou budeme brát po rodičích barák, tak, aby měly moje děti nějakej
základní kapitál. Nějakou jistotu prostě, když se něco posere, tak tu bude něco, co se třeba prodá,
tak se to jako spláchne – problémy.
Dobře, takže ty bys chtěl ty děti za sebou zanechat?
67. No něco prostě. Nechci odejít a jako kdybych neexistoval. Prostě něco za sebou zanechat, ať už
to bude cokoli.
A co by to mělo být?
68. Nevím. Tak třeba, abych těm dětem postavil třeba barák, atˇ mají kde bydlet, ať je zaplacená
hypotéka, prostě jim postavit barák, ať neřeší bydlení
Jasně. Nějak je zabezpečit
69. Prostě alespoň nějak, jasně že ne, aby nemusely celej život nic dělat, to ne, ale ať mají kde
bydlet, nebo tak.
Rozumím. Jak by podle tebe měl člověk žít?
70. Jak jako žít?
Jak by měl žít? Je to hodně obecná otázka
71. Dejme tomu, že sportku asi každej nevyhraje, tak že chodit do práce, mě by se líbilo dělat něco,
nemám rád víkendy a rozhodně bych nechtěl dělat noční. To jsem si zkusil dělat o prázdninách a
to bylo peklo. Takže, kdybych si měl vybrat svůj život, tak prostě chodit dál do práce a dejme

tomu od 8 do 16. To si myslím, že je normální a ještě se dá večer něco dělat. Víkend volný. Po
tý práci, pak si jít třeba zacvičit, ať už to bude jít si zahrát něco s rodinou, nebo sám a večer být
doma spokojenej, nebo být na zahradě a o víkendu nějakej výlet. Vždycky říkám, že chci jezdit
dvakrát ročně na dovolenou, jednou v létě k moři, jednou v zimě na hory a takhle by podle mě
měl vypadat život. Nechodit z práce domů nasranej, netahat si toho moc domů. Taky to vidím
někdy u táty, že musí makat večer, nebo i u mámy, takže asi takhle
Já jsem ale tu otázku spíš myslela obecně, jak člověk by měl podle tebe žít, jestli tak, jak to je, jestli
s tím souhlasíš, jestli jsi s tím spokojenej. Jestli máš nějakou představu, jak by lidi měli žít?
72. Asi víc v klidu, protože mi přijde, že teď jsou všichni, že je hodně lidí pracuje, fakt na fest, že
pracujou hodně, nemají tolik času na sebe, ale jaký si to člověk udělá, takový to má. Taky znám
dospělý lidi, kteří jsou prostě v pohodě a nemusí všechno řešit. Aby mohli jet na dovolenou, aby
měli normální auto, aby normálně bydleli. Přijde mi, že mnoho lidí žije hodně hekticky. To jsem
viděl v tý práci, co jsem byl na tý brigádě, ve sklárně a tam člověk vidí, jaký tam mají lidi ze
života peklo. Tahaj si domů maximálně 20 čistýho, prostě dvanáctky, krátkej, dlouhej. Takhle žít
bych prostě nechtěl. Mě to přijde úplně strašný. Málo peněz, jedí hroznou stravu, jediný co znaj
je kafe a cigarety a to je strašný
Rozumím, prostě, aby se člověk uživil, zároveň aby z toho života něco měl. Co si představíš pod slovním
spojením smysl života?
73. Nevím úplně, co si pod tím představit. Prostě asi mít ty děti, ať dál pokračuje rod, ať dál
pokračuje národ. Asi takhle. Řekl bych, že to je smysl života, mít ty děti.
A je to i tvůj smysl života?
74. Asi je to jeden díl něčeho, asi určitě.
Jeden díl. Máš představu, jak vypadají ty další díly?
75. Nevím. Chtěl bych třeba něco vidět, poznat jiné kultury, táta byl třeba v Mexiku, taky bych chtěl
do Mexika, ne to klasický český jet do Chorvatska atd. Něco vidě, obletět svět. Jet jednou za 2
roky do exotičtější země. Zkusit Kubu. Aby mohl člověk spokojeně umřít
Poslední otázka. Vidíš nějakou souvislost mezi kouřením marihuany a smyslem života?
76. Určitě se dá tím ten život odlehčit, dá se s tím odpočinout od tý práce. Nevidím problém v tom,
když někdo dělá svou práci dobře. Proč bys nemohl večer si dát, o víkendu, když má volno, dát
si s kamarádama brko. Nevidím v tom problém, když to ty lidi nepřeháněji. Tak je to se vším. Ta
marihuana je v pohodě si myslím.
Jasně. Tomu rozumím, ale jestli vnímáš trávu jako smysl života?
77. To určitě ne, to je asi špatný, když, marihuana smysl mýho života?? To ne, to určitě ne. Já věřím,
že kdyby bylo nutno, tak se jí vzdám. Asi by m to sralo, ale není to něco, bez čeho se nedá
fungovat. Jen to mám prostě rád. Myslím si, že s tím co lidi jí, tak si ubližují mnohem víc, než já
zhruba se 4 jointy za týden. Někdy si dám víc, někdy míň.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zhotovením výzkumného rozhovoru, který v rámci bakalářské práce na
téma Životní smysluplnost u dlouhodobých uživatelů marihuany v období vynořující se
dospělosti, provede Karolína Lišková, studentka Pražské vysoké školy psychosociálních
studií, oboru Psychologie. Souhlasím, že rozhovor bude nahráván na diktafon, přepsán,
analyzován a distribuován pro vědecké účely. Byl jsem informován o svých právech
odmítnou na jakoukoliv otázku z jakýchkoliv důvodů a rozhovor kdykoliv přerušit.
Dále jsem byl uvědomen o tom, že rozhovor bude zpracován v anonymní podobě bez
souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu. V případě, že úryvky rozhovoru
budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků výzkumu, smí být
uvedeny jen v anonymní podobě bez mého jména a kontaktu na moji osobu. Zvuková
ani písemná forma rozhovoru nebude žádným způsobem zveřejněna jako celek. Po
ukončení výzkumu a dokončení bakalářské práce, tento rozhovor smí být archivován
podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivaci a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů
a dalších badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s
mojí osobou.

Datum:

Jméno:

Podpis: _____________________
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Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem

Držitel souhlasu: Karolína Lišková, Zelenářská 69, Tábor 39001, tel: 724104070,
email: liskovaakarolina@gmail.com
Předmět a provedení: Výzkum se zaměřuje na smysluplnost života u dlouhodobých
uživatelů marihuany v období vynořující se dospělosti.
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Karolíně Liškové, studentce oboru Psychologie na
Pražské vysoké škole psychosociálních studiích v rámci její bakalářské práce na téma
Životní smysluplnost u dlouhodobých uživatelů marihuany v období vynořující se
dospělosti. Jsem si vědom toho, že rozhovor bude zaznamenáván a následně doslovně
přepsán, analyzován a interpretován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu
doslovného popisu a bude k dispozici pouze Karolíně Liškové, Mgr. Ing. Evě Dubovské
(vedoucí práce) a oponentovi.
Souhlasím s tím, že v bakalářské práci budou uvedeny některá citlivá témata a data, ale
nebude uvedeno mé jméno nebo nebudou uvedeny skutečnosti, které by vedly
k identifikaci mé osoby.
Byl jsem informován, že mohu odmítnou jakoukoliv otázku z jakýchkoliv důvodů a
rozhovor mohu kdykoliv ukončit a svůj souhlas s rozhovorem kdykoliv vzít zpět. Byla
mi nabídnutá možnost získat přepsaný rozhovor k autorizaci a výsledný text
v elektronické podobě ke komentáři.
S těmito podmínkami dobrovolně a v plném vědomí souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis: _____________________
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Seznam kódů

D 25 let:

Hulení jako každá jiná

Díky trávě děláš věci

První zkušenost

závislost

líp/ baví tě víc

Motivace dát si trávu

Do práce s čistou

Silná psychika

znova

hlavou

Upozorňuje, že hulí

Hulení jako

Přestal kreslit kvůli

hodně

rutina/zvyk

trávě

Jak dlouho aktivně

Proč začal hulit

„Jsem složitej člověk a

hulí

pravidelně

tráva to ještě víc

s trávou

komplikuje“
Nechtěl hulit na ZŠ

Co mu dává
marihuana/ proč kouří

Po ZŠ hulí pravidelně

pravidelně

Musí hulit stále víc a
víc

Důvod k rozchodu
Být zodpovědnej za to
kolik hulíš

Rozchod

Rozchod- přestal hulit

Ex přítelkyně

Co dává marihuana-

Negativní aspekty na

uklidňuje

trávě

daroval, že nebude

Bonga, které si dává

Stav zhulenosti- když

hulit bonga, ale hulí je

srovnává s buchnou

to přeženeš

Krátkodobá paměť

Dealuje trávu:

Co tráva bere?/ Co je

Chce přestat tolik

na ní negativního/

hulit:

Trávové půsty
Trávová kocovina
Nechtěl kouřit bonga
K narozeninám si

dál
Stav zhulenosti:

Proplouvá životem:

Kvalifikace- progres

Čeho chce jednou

v práci kterou chce

dosáhnout?

dělat (svářeče)
Chce dělat jiné věci,

Negativní představy o

než jen hulit, ale nejde

ženách:

to- tráva ho brzdí:

Co dělá proto, co chce
v životě?

Tvrdí, že mu tráva
neovlivňuje život- to

s ženami:
Nezaměstnanej:

jak je sním
spokojenej.

Negativní zkušenosti

Postoj ke vztahům:
Sebevědoměj ohledně
práce, kterou dělá:

Pokoušel se přestat

Skeptickej vůči
vztahům

hulit s pomocí, ale

Nejdůležitější věci

nepřestal:

v životě:

Mínění D o sobě
samém:

Peníze jako
Nemá motivaci přestat

nedůležitější věc

Představa o světě,

hulit:

v životě:

vztazích:

Co dává tráva?/ Tráva

Představa o rodině:

Životní zkušenosti D

uklidňuje

Představa D o tom, co
musí:

Jak je spokojenej se
životem:

O co by mělo v životě
jít?

Rodina:
Jak by měl člověk žít?

Co chce v životě

Konflikty s rodinou,

(Hodnoty)

protože prodává trávu

Co by naplňovalo D
život?/ Dream job

Způsob života, který

Prodává trávu:

nechce- „někde věčně
lítat“

Představa o smyslu
Otec:

života

Kouření trávy jako
smysl života
Dovede si představit
živote bez trávy:
Tráva ti má nějak
pomáhat
A 24 let :

Nepříjemný stavy,
když si dáš moc:

Tráva je pro něj
velkou hodnotou:

Po trávě mu není zle:
Hulí a chlastá:

Tráva je pro něj
hodnotnáàhodnotnějš
í než minulý vztah:

Zhulenej stav:

Tráva k němu patří:

Veselejší realita (na
trávě):

Co mu vzala trávakamarády:

Kdy si nejraději
zahulí:

Rodina a tráva:

Hulení na zažehnání
nudy:
První zkušenost
s trávou:

Hulení po práci (po
aktivním dnu):
Hulení na noc:

Aktivní hulení od SŠ:
Tráva byla největší
zájem na SŠ:
Od SŠ hulí pořád
stejně:
Co mu dává tráva/ Co
je na trávě nejlepší:

Současná práce ho
sere:

Nespavost:
Tráva mu pomáhá
usnout:

Bydlí s rodinou- jak
s nimi vychází:

Ideální stav:

Vztah s mámou:

Kouření cigaret škodí
víc než tráva:

Rozvod rodičů:

Necítí se fyzicky
dobře:

Co dělá pro rodinu

Tráva ho uklidňuje:

Pohyb, aby usnul:

Agresivní/výbušnej:

Marihuana mu vzala
kamarády a vztah:

Závislost- potřebuje
víc trávy, aby se
zhulil:

Dream job:

V současné práci
zůstává kvůli
penězům:

Negativum na trávě:

Tráva jako koníček:

S přáteli hulí:

Práce, která ho
nenaplňuje:

Vztah, který nevyšel
kvůli trávě:
Nechtěl přestat hulit
kvůli holce:

Co je nejdůležitější:

Vztah se ségrou:
Agrese, výbušnost:
Bere si osobně
konflikty z práce:
Je výbušnej:
Zklidnil se..:
Do práce s čistou
hlavou:

Huleního zklidnilo:

Stačilo mu málo a

Vztah s otcem:

zhulilo ho to:

Představa, jaký
jednou chce být:
Partnerské vztahy:

Stav zhulenosti:
Po čase musí zvyšovat

Musí zvyšovat dávku:
Závislost:

Co je nejdůležitějšíhodnoty:

Tvrdí, že trávu nutně

Hodnota- být
spokojen:

neovlivňuje, když si

Každej normální hulič

Smysl života
(budoucnost)
Smysl života
(Přítomnost):

Kouření trávy a smysl
života:

už nemá stavy euforie:

nepotřebuje, že ho to
Aktivně kouří trávu:

nedá:

Chce vycestovat:

Jak člověk nemá žít:

poprvé a dnes

dávku:

Kvůli té „právé“ by
přestal hulit:

Jak má člověk žít:

První zážitek s trávou:

Vývoj hulení v čase:
Kamarádi, kteří jsou
na trávě závislý:

Vlivem kamarádů hulí
častěji

PPP kvůli trávě
Kvůli přítelkyni
Respondent nemá

nehulil:

PPP, protože nehulí
takový množství:

Hulí sám:
Hulí čím dál tím víc:

Respondent má

Chce jednou přestat
hulit:

problém s jídlem, ale

Trávu přirovnává

tvrdí, že ne kvůli

k alkoholu:

F 20 let

trávě:
Všechno je po trávě

Tráva druh zábavy
Ve 14 začal:

Hodně začal hulit až

lepší:

v 18:
Vnímá, že je závislej:

Dnes už hulí ze zvyku:
Hulení začalo
postupně:

Craving nemá:

Hulení

Je tam kde má být:

Zdraví:

Studium ho baví

Well-being:

Práce-brigáda- baví ho

Dělat co ho baví:

automatizované:
Stav zhulenosti:
Tráva ho zklidnila

to:

dlouhodobě:

Je akční, nechce
Spokojený se životem:

promarnit ani minutu

Spokojený s tím, co

Časovost v životě- žije

má:

v přítomnosti:

práci-tráva jako

Nejdůležitější věci

Spontánnost:

odměna:

v životě- hodnoty:

Zvyklý na stav
zhulenosti:
Tráva je nejlepší po

Tráva mění jeho
Tráva k uvolnění:

plány:
Peníze

Negativní aspekty na
marihuaně:

Koníčky:
Rodina-zázemí:
Co ho baví:

Kdyby mu tráva

Táta

způsobovala zdravotní
problémy, tak

Peníze- za co je utratí:
Rozvod rodičů:

přestane hulit
Tráva mu bere

Silná osobnost:

Jakým způsobem žije:

Kladné popisování

Sny- jak chce jednou

sebe sama:

žít

Vztah s maminkou:

Má strach, že nebude

zážitky:
Kvůli povinnostem
nehulí jako jeho
známý:

mít peníze:
Spokojen se svým

Snaží se být

životem:

zodpovědný:

Být spokojenej je
nejdůležitější:

Vztah k matce lepší:
Dream job

Ze zvědavosti zkusil
poprvé:

Všechno je zlý pro
Nechce dopadnout

něco dobrý (rozvod

První zkušenost

jako táta:

rodičů ho zocelil)

s trávou:

Otevřené dveře

Představa o smyslu

budoucnosti:

Postupný vývoj:

života:

Co je nejdůležitějšíhodnoty:

Nepřemýšlí nad

Negativní zážitek

smyslem života:

s trávou:

Smysl života-hodnoty:

Hulení z vlivu party:

Smysl života hledá:

Ze začátku tráva pro
něj byla hloupost

Proměnlivost hodnot:

Vztah k trávě dnes:

Jednou přestane být

Po SŠ nejvíce huličské

závislej, ale hulit

období:

Dobré rodinné zázemí:
Peníze- klíč ke štěstí:
Materiální věcihodnota:
Nejdůležitější je pro
něj mít se dobře:
materiálně i duševně:

nikdy nepřestane:
Tráva jako

Hodnoty a smysl
života:
Spokojen s tím co má:

Budoucnost: ideální
bude bez trávy

antidepresivum (Těžké
období)

V blbým období je
tráva smyslem života:

Tráva uklidňuje:

Da 23 let

Závislost na trávě:

Vzdálená budoucnostideální plán:

Poprvé ve 14ti:
Vztah k otci:

Vznětlivej kvůli trávě:

Plány do budoucna:

Snížil denní dávku:

Studuje, aby našel
Škola ho baví, ale spíš
kvůli kolektivu

uplatnění, ne protože
ho to naplňuje:

Bydlí s přítelkyní
6 let aktivně hulí:

Chtěl se osamostatnit:

Chtěl studovat něco
jiného:

Co je na trávě dobrý:

Depresivní obdobínevěděl co se životem:

je pro něj důležité:

Stav zhulenosti:
Přežít špatný období
Učí se zhulenej:

Mít zázemí kamarádů

mu pomohla tráva a

Kamarádi/kolektiv
výsoká hodnota:

kamarádi:
Smysl života a

Co dává tráva
Jointa před spaním:

Nejdůležitější věci v

hodnoty:

životě-hodnoty:
O co v životě jde:

Marihuana je lék:
Časovost- přitomnost:
Kvůli trávě problém
ve vztahu

Jak by měl člověk žít:
Rodiče-zázemí:
Žije v přítomnosti

Chce přestat hulit:
Je vztahovačnej:

(časovost):

Tráva-závislost ho
štvě:

Zhulenej

Tráva mu pomáhá být
nad věcí
Jakej jednou chce být:

stav=normální stav:

L 25 let
První zkušenost

Nechce se změnit:

s trávou:

Hulit nikdy

Nejprve tráva jako

nepřestane:

víkendová záležitost:

Krátkodobá paměť se
zhoršila:

Spoky se životem:

Postupný vývoj:

Zhulenej:

Máma vztah:

5 let aktivně hulí:

Tráva ho uklidňuje:

Vztah k otci-rodinné
zázemí:

Závislost- koloběh:

Práce ho štvebeznaděj:

Nechce být jako otec:

Tráva má různé

Zodpovědný/moudrý/

účinky:

poučitelný:

Pěstuje sám:

Smysl života +

Tráva na zahnání
nočních mur:
Noční můry:
Tráva jako stilnox:

hodnoty:
Tráva jako lék:

Závislost:

Nejdůležitější je být
Tráva po práci-relax:

spokojený:

Spoky se životem:

Nemá idylický sny:

Nespoky v práci:

Jak má člověk žít:

Štve ho, že hulí tolik:

Nastavený smysl

Craving:
Hulení jako rutina:
Uvědomuje si, že hulí
moc, ale ta závislost je
silnější, než on.:

života:
Povolání ho baví:

Zapomíná:

Život si představoval
Smysl života a

Trávou něco

jinak:

hodnoty:

kompenzuje:

Hledal smysl života:
Práce je povinnost, ale

Aktivně hulí- těžkej

ne smysl života:

Smysluplnej život:

Co dělá pro přítelkyni:

Smysl života a tráva:

hulič:
Zhulenej stav je už
normální:

Tráva je pro něj
Rodina:

hodnotou:

Kdyby musel přestane
hulit:

Bydlí na bytě:

Vnímání sebe a
ostatních:

M 22 let

Studium:
Ideální partnerka:

3 roky aktivně hulí:

Studium kvůli
budoucímu povolání a

Smysl života +

Hulí pořád stejný

penězům ne protože

hodnoty:

dávky:

by ho to naplňovalo:

Ideální představy:
Tráva k pobavení a ze

Smysl života +

zdravotních účelů:

hodnoty:

Představy o
budoucnosti:

Tráva ze zdravotního

Rodina:

hlediska- lepší než
alkohol:

jak by měli lidi žít:
Vztah s otcem:
Takhle žít nechce:

Tráva poprvé:

Rodiče rozvedený:
Kouření marihuany je

Hulí pro zábavu:

Práce-brigády:

v pohodě:

Stav zhulenosti (odvíjí

Peníze jako prostředek

Marihuana a smysl

se od momentální

k hobby:

života:

Sport- koníček:

Kdyby musel, přestal

nálady):
Negativní aspekty:

by hulit:
Co je nejdůležitější:

Trávová kocovina:
Chce zůstat takový
Spoky se životem

jaký je:
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