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Příloha 1: Dotazník pro děti
Otázky pro děti

TVOJE JMÉNO:

Na začátku…
Víš, proč jsi sem začal chodit?__________________________________________
Jak ses cítil na začátku, když jsi sem poprvé přišel?__________________________
Co ti dělalo největší obtíž?_____________________________________________
Co sis myslel, že tu budeme dělat?_______________________________________
Chtěl jsi něco změnit, s něčím pomoct?___________________________________
Ve škole…
Jak se ti líbí ve škole?_________________________________________________
Máš tam hodně kamarádů?_____________________________________________
Máš rád paní učitelku?________________________________________________
Co se ti daří ve škole?_________________________________________________
Co ti nejde?_________________________________________________________
Na skupinách
Jak skupiny probíhaly/ co se tu dělo?_____________________________________
Pamatuješ si na něco, co jste na skupině dělali?_____________________________
Jaké to pro tebe bylo chodit na skupiny?__________________________________
Jaká aktivita se ti nejvíce líbila?_________________________________________
Byla nějaká aktivita, která se ti nelíbila?___________________________________
Chodíš sem rád na skupinu?____________________________________________
Jsi rád, že sem chodí s tebou rodič?______________________________________
Vyprávíš někdy mamince, co jsi na skupině dělal?___________________________
Říkala ti někdy maminka, co na skupině dělala ona s rodiči?___________________
Co si myslíš o ostatních dětech?_________________________________________
Co si myslíš, že se změnilo od té doby, co jsi tady?__________________________
Myslíš, že ti jde něco lépe?_____________________________________________
Je nějaká hra nebo činnost, která ti tady chyběla?___________________________
Co terapeuti?________________________________________________________
Dozvěděl jsi se o rodiči něco nového?____________________________________
Jak ti to jde ve škole? Změnilo se něco?___________________________________
Jak vycházíš s dospělými? Změnilo se něco?_______________________________
Co bylo nejlepší a využiješ i dál v životě, ve škole?__________________________
Nějaký vzkaz pro nás?

Příloha 2: Rozhovor s matkou (A)
(pozn. v uvedených rozhovorech je číslem 1 označen výzkumník a číslem 2 respondent)
1: Na úvod bych se ráda zeptala, proč jste vůbec začali navštěvovat dětskou skupinu?
2: Bylo to na doporučení paní psycholožky, ke které chodím se synem. My k ní totiž chodíme
na individuální terapie. Ona nám doporučila, že bude vhodné, pokud syn začne chodit i na
skupiny, protože v tom začátku se nevědělo, co stojí za synovými problémy. Poté jsme zjistili,
že až tak z toho neprofituje. Čili nebude potřeba pokračovat. Už je to v pořádku, takže to bylo
na doporučení.
1.:Jak dlouho jste docházeli na individuální terapii?
2. Pouze měsíc. V začátku to byla pouze diagnostika. My jsme se viděli pouze třikrát. Bydlíme
na Praze 6. My bydlíme totiž tady a tím, že se tady dělají skupiny, tak jsme neváhali, protože
ze začátku to opravdu vypadalo jako problém v kolektivu.
1: O jaký problém se přesně jednalo?
2: Obecně o problém v kolektivu, že nemá kamarády ve třídě, ale ani v družině. Také, že se
k němu ostatní děti chovají ošklivě. Dokonce nechtěl kvůli tomu chodit do školy. Takže tohle
všechno tomu nasvědčovalo, že tam ten problém doopravdy je.
1.: Jak to vypadá v současné době u syna?
2.: Teď si myslím, že to tak není. Jednak jsem dostala i zpětnou vazbu od paní psycholožky a
také, jak teď ve škole funguje. Teď mám pocit, že ty problémy vymizely. Nic se nezměnilo na
tom, že nechce být v družině. Do školy však chodí bez nějakých větších stížností. Kromě
občasné věty: „Né, nechci jít do školy“ a nedělní nervozity tam není nic zvláštního. Z toho
usuzuji, že to nebude na skupinovou terapii.
1: Jak jste to vnímala, když syn začal chodit na skupiny?
2: Úplně v pohodě. Já jsem byla ráda, že se s tím něco udělá. Spíš jsem měla obavy, jestli se
vůbec dostaneme do skupiny, protože byl začátek školního roku. Nijak jsem si to dlouze
nepromýšlela, naopak, něco takového jsem pro syna vítala. Syn měl totiž již problémy před
nástupem do školy. Nikdy si nechtěl hrát s ostatními. Pamatuji si, že jsme byli v lázních a i
tam si nechtěl najít kamarády, nechtěl se seznamovat. Z toho jsem usoudila, že bude fajn, když
se nato podívá nějaký odborník. Třeba mu i pomůže. Především mi bylo řečeno, že by se mohl
naučit emočně dozrát.
1: Jaká byla reakce vašeho syna?
2: Syn dělal ze začátku školního roku průsery, takže jsem mu to řekla přesně tak, jak to bylo.
Udělal jsi problém, velký a opakovaně a tady budeš na skupinách pracovat a snad se povede,
aby se neopakovalo. Víte, on kradl paní učitelce bonbóny. Kradl také kamarádům svačiny.
Nikdy ne peníze, ale spíš ty materiální věci. On však nikdy nic neřekl, nevysvětlil to. Zajímavé
bylo, že to dělal jeho kamarádům. Vždy byl však zticha. To trvalo týdny. Vždy se na to přišlo
a on to znovu udělal.
Já jsem kontaktovala paní psycholožku ještě v létě, protože tam už jsem viděla, že se chová
nějak jinak. Syn byl vždycky dítě, které chodilo za druhými a seznámilo se. Byl hodně
komunikativní. Neměl problémy si s kýmkoliv hrát, ať už s dospělým nebo s dětmi. Už
v průběhu minulého školního roku se začal měnit, ale přisuzovali jsme to vývoji. V létě došlo
k rapidnímu zhoršení. I jeho bratr, který je mladší a méně kontaktní, byl mnohem více
kontaktnější, než tento syn. Syn najednou chtěl být pouze se mnou, stranil se dětí,
nevyhledával dětské akce. Když jsme ho tlačila, tak se rozbrečel a utekl. Vůbec to nebyl on.
V tu chvíli jsem byla velmi ostražitá, protože moji rodiče, ale i manželovi mají různé druhy
psychických obtíží. Hlavně bylo zvláštní to, že se nic zvláštního nestalo, nikdo nezemřel apod.
Zkrátka se nic nestalo.
Po diagnostice nám bylo řečeno, že syn má silné depresivní prožívání. Od té doby k ní
pravidelně jednou týdně chodíme na terapii. Je však bez léků. Společně pracují
1:Vědí to ve škole?
2: Ano, paní učitelka to ví, protože to byl i jediný možný termín, že syn odchází dřív
z vyučování.
1:Kdo chodí na skupiny sem se synem?

2:Pouze já. Manžel je v práci, to by nešlo zrealizovat.
1:Jak hodnotíte systém těchto dětských skupin?
2: Jo, myslím si, že je to úplně úžasný. Hlavně to, že vidíte ty ostatní a slyšíte ty ostatní, mě
často pomohou získat ten náhled sama na sebe. To je opravdu… Pak i vidíte, jak se ten druhý
rodič brání tomu, co je očividně pravda, tak vidíte i sám sebe, občas. Rozhodně je to takto
dobrý. Odvést dítě a sedět v čekárně je ta horší možnost.
1: Co konkrétně nejvíce oceňujete?
2: Neřekla bych, že by tam byla něco horšího a něco lepšího, ale ta možnost toho, když se řeší
problém, když se navrhují řešení a když máte možnost sledovat tu reakci druhého rodiče, tak
to je to nejvíc poučné. Osobně vnímám, že to není jenom o těch slovech, ale celkově o tom
chování.
1: Pamatuje si na nějakou výraznou situaci či aktivitu na rodičovské skupině?
2: Upřímně si myslím, že to trochu krátké. Ten první půl rok je hodně o tom, že cítíte odstup,
protože je to skupina cizích lidí a cizích psycholožek. Já navíc jsme osobně typ, který má
problém promluvit ve skupině, takže já jsme spíš zticha. Potom, když už si na to zvyknete a už
to není problém říct něco, tak je to pomalu u konce. Nejvíce oceňuji Bálintovské skupiny, ty
byly super. Při těch společných skupinách, kde jsme byli s dětma, jse se cítila jako rybička
v akváriu (smích). Nebylo nic, co by se mi líbilo a nelíbilo. Bylo to takové vyvážené.
1: Zastavila bych se u vašeho přirovnání, že jste se cítila jako rybička v akváriu. To jste
myslela jak?
2: My jsme byli ti, co byli pozorovaní. Terapeuti se vlastně nezapojili do těch aktivit.
1: Jak byste popsala atmosféru na skupinách?
2: Ze začátku to bylo napjatý, ale potom to bylo fajn.
1: Bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Ani ne, opravdu nic co by bylo zcela zbytečné. Možná já bych… Já jsem ráda, že nakonec
k tomu nedošlo, ale byla tam jedna skupina a týkala se rodičovské výchovy. Třeba já bych o
tomhle nemohla mluvit ve skupině. Navíc to bylo na začátku, kde jsme byli ještě skupina
cizích lidí. Pro mě je tohle téma, jak to říci, tak silné téma, že nemohla bych. Musela bych
lhát, abych to vůbec dokázala. Tam jsem se cítila, no… Říkala jsem si, že dobrý, že to téma je
fajn, ale mohlo to počkat, až se budeme trochu víc znát. Až to bude trochu míň napjaté.
1: Existuje nějaké téma, které Vám scházelo?
2: Možná kdybych měla více času, tak si na něco vzpomenu, ale v tuhle chvíli nemám ten
pocit. Myslím si, že jsme řešili to, co jsme řešit měli. Hlavně, že se řešily aktuální potíže, které
zrovna byly v průběhu toho roku. Rodič, který přišel v rozhozeném stavu, tak mohl říct to, co
potřeboval a vyslechli jsme ho, takže fajn. Nemyslím, že by tam nějaké téma vysloveně
chybělo. Možná, jsme jako rodiče, chtěli víc vědět, jak si vedou děti. To jsem já určitě chtěla
vědět, protože já nevim, kvůli čemu tu jsou ti ostatní, protože když jsme mluvili o problémech
těch dětí, tak to bylo v tom začátku a co jsme tak pochopila, tak každý to bral hodně zlehla.
My jsme s manželem byli hodně ve stresu, co se to se synem děje a ani z jedné strany, ani od
paní Novákové ani od psycholožek ze skupiny, jsme nevěděli dost dlouho, co se s tim našim
synem opravdu děje. My jsme takovou první zpětnou vazbu dostali až tady vlastně tu minulou
hodinu. Mezitím neproběhlo nic, že je to v pořádku v tom smyslu, že je to v pořádku a že syn
funguje dobře, ať je to cokoliv, tak ve třídě se nic zásadního asi neděje a není tam. Možná
tohle, pokud by bylo možné, tak by ten rodič mohl dostat zpětnou vazbu dříve než v květnu. Je
to hodně o tom, že já se bojí toho, co by se mohlo dít. Také totiž byly verze, že je syn
šikanovaný a že se o tom bojí mluvit, proto nechce chodit do školy. Takže jsme nevěděli
v čem je ten obrovský problém. Třeba kradl, abychom ho do té školy už nedávali, abychom ho
dali jinam, protože my máme doma sladkosti. To není o tom, že by on doma sladkosti neměl.
My nejsme takoví rodiče. On vysloveně dělal revoltu, ale proč, to bylo pro nás velké téma.
To byla pak taková špatná shoda náhod, že on dostal ve třetím ročníku novou paní učitelku.
Učitelku, která ho nezná a ještě se to dělo hned od září. On byl dítě, které ty dva roky
neudělalo nic, nehádal se, nic nevzal, ani neběhal po třídě, protože on je taková povaha.
Najednou třetí třída a začal krást takže si na něho udělala nesprávný obrázek. Bylo to i slyšet,
když jsem pak s ní mluvila. Nás také neznala. Bylo to celé dost nepříjemné. Já jsem to
nemohla vůbec vysvětlit, když jsem sama nevěděla, proč to dítě to takhle dělá. Syna jsem pak

stáhla z družiny a vzala jsem ho i z obědů, protože jsem nevěděla, jestli se něco neděje na
obědech. Brala jsem ho hned po vyučování domů, ale je pravda, že to takhle teď funguje.
Když jde po vyučování hned domů, tak se nic neděje. Nedává nic najevo, nekřičí, že nechce
chodit do školy, jenom řekne, že nechce, jako každé dítě. Nic dramatického. Takže pokud tam
bylo něco navíc, co se dělo v družině nebo na obědě, tak tím je to pryč, no. Ale stále nevím.
1: Vidíte nějaký celkový posun od toho září?
2: Už se tolik nebojím. Paní psycholožka Nováková řekla, že tam je deprese u syna, ale že se
s tím dá pracovat, že to není takový ten typ, co se v tom utápí. Hlavně mě ujistila, že to ona
zvládne, že si v péči syna nechá a ať si neděláme starosti. Tak je to hrozně uklidňující. Já
upřímně nevim, jak bychom to řešili, pokud by se to hnalo tím směrem dál, jak se to hnalo od
toho léta. On nic neříkal, nic nevysvětloval, jenom, když už na něho člověk zatlačil, tak se
rozbrečel. Brečel vždy se slovy, že už to nikdy neudělá, že už to nebude dělat. Já jsem mu
věřila (důrazně), že to neudělá. Já si myslím, že i on tomu věřil, že nelhal. Jen to prostě
nezvládal. Teď už vidím, že má toho draka pod kontrolou a tak už se teď nebojím. Zvládá to.
Každý má nějaký ty problémy, hlavně, aby dokázal nějak bojovat.
Myslím si, že mi rodičovská skupina pomohla. Jednak v tom, že to co se tam řeší. Jednou za
čas řeší každý z rodičů, ty problémy jsou dost podobné. Vlastně pak i ty návrhy a to, jak by se
to mělo řešit, jsou aplikovatelné pro každého z nás. Určitě je to lepší, když ta rodičovská
skupina funguje, hlavně po to, co se poznají rodiče trochu víc. Můžou řešit, jaké problémy
mají s dětma ve škole většinou.
1: Povídala jste si o dění na skupinách se synem?
2: Ne, vůbec. On o tom nemluví, vůbec nemluví. A já to respektuju. On, když o něčem chce
mluvit, tak to téma vytáhne sám. Jednou mi tedy řekl o chlapci, který skupinu navštívil
jednou, tak mi řekl: „Teď jsme tam měli chlapce, který byl totální debil.“ Že se tam vůbec
nehodil a doopravdy tam byl jen jednou, tak to nějak přirozeně skončilo. Zpočátku se nechtěl
ani chodit, ale teď už chodí docela rád. Dokonce, když jsem mu řekla, že příští rok už chodit
nebude, tak byl i smutnej z toho, protože prý tady má kamaráda ve skupině, takže ta reakce
byla taková, že se mu to zřejmě líbí. Tak jsem mu říkala, že tu jsou děti, které potřebují víc tu
podporu a on, že už teď ne. Že je skvělý, tak ho to tak potěšilo. V ten ho chválilo více lidí, tak
byl z toho celej takovej šťastnej, že tam toho bylo víc. Ještě víc rád chodí na ty individuální
sezení, to je vidět, tam se těší vysloveně. Tam vůbec nevim, co se děje. Tam mi jenom paní
psycholožka řekne, že si něco hráli. Je na něm vidět, že to je velká radost, že tam jde. Jak on
byl, nebo ještě stále je, dysfatik, že s tim časem to má takové včera, dnes a zítra, hodně se mu
to prolíná, ale kdy má sezení s paní psycholožkou, tak ví a sám se na to aktivně ptá. Opravdu
mě to překvapilo.
1: Vidíte nějaký posun u syna od září?
2: Vidím. Není stále ve špatné náladě. Jde k dětem. Chce jít i ven před barák k dětem. Je
pravda, že se stále vrací někdy s brečením, když se mu zdá a říká věci typy: mě nikdo nemá
rád. Ale už to beru v pohodě, protože za deset minut po tom, co se zklidní a já mu řeknu: „to
zase přeháníš, buď v pohodě, jenom tam ten hraje lépe hokej, tak to víš“. Tak se nechá
přemluvit a jde zase ven a už to neřeší. Má trochu víc náhled na to, jak to je mezi těma dětma.
Hodně řeší i věci kvůli bráchovi, proč se ho nezastane, tak jsem mu řekla, že to bráchovi ještě
vysvětlíme. Ale opravdu už to neprožívá až do té velké emoce, velkého smutku. Je to rozdíl,
že jak jsme byli v těch lázních, že mi říkal, že nevyjde z pokoje, protože se s nim děti nechtějí
hrát apod. Takže je to lepší.
Myslím si, že je to působené touhle skupinou, protože žádné jiné zázraky se neděly. I
postupně, jak dozrává a že měl možnost si to vyzkoušet a to mu bylo k něčemu. Určitě to bylo
dobré.
1: Bylo něco o čem syn mluvil, že nerad dělal na skupinách?
2: On obecně neříkal nic, co se na skupinách dělo. Snad poprvé mi akorát řekl, že dělali
komiks. Ještě mi řekl, co namaloval. Ale jinak nic neříká. Ještě z něho vypadlo: „My tam
spíme.“ Ale já jsem chápala, že to je relaxace. Já nevim, moje děti obecně nikdy neřeknou, co
dělají. Většinou je to o tom, že já se musím podívat do těch učebnic a po případně to z nich
vydolovat, jak daleko se dostali oni. Moc komunikativní nebývají. Takže mě to ani
nepřekvapuje, že mi to neříká. Zkrátka to tak beru. Já se jich samozřejmě zeptám a oni to

berou jako otravnou otázku. Taková ta klasika. Já to i beru tak, že to je jeho skupina, že to je
jeho věc. Stejně ty věci, které se tam dějou, by on ani nevěděl, jak popsat.
1: A co vy? Říkáte, co děláte vy na rodičovské skupině?
2: To on se ptá, co my teda rodiče děláme. Jeho hlavně zajímalo, zda-li neřešíme to, co on
udělal. On se za to styděl. To bylo především v tom začátku. Vlastně i na té první skupině se
hrozně vztekal, protože jak se vyplňoval ten dotazník, tak se hrozně bál, že to tam napíšu.
Musela jsem mu to tedy vysvětlit. Říkala jsem mu, že to tak není úplně, že se neřeší, co až tak
udělal, ale spíš, aby to už nedělal. Pak se zklidnil.
1: Co si myslíte, že si z těch skupin syn vezme?
2: Myslím si, že si vezme to, že našel tam kamaráda. Také, že dokáže fungovat i mezi cízima
dětma. I to, že tam se to různě měnilo ty děti. Tak že i tohle jde. Ty kluci se k němu nechovali
ošklivě. Díky tou nemusí pokaždé čekat, že ho nikdo nemá rád. Chodí sem v pohodě a rád,
takže to musí být pozitivní. Na něm je hodně rychle vidět když něco nechce dělat. Nevzteká
se, ale spíše jde do takového smutného stavu. Nicméně stále nemám odpověď na otázku, proč
vůbec řešíme tohle, když předtím to moje dítě takové nebylo. Jestli ten problém je odstraněn a
nebo on se s tím naučil nějak vypořádávat.
1: Co si odnášíte vy z těch skupin?
Určitě ta možnost toho sdílení a takové to bylo občas zoufalé, když jsem poslouchala ty
mamky kolik řeší potíží ve škole, s učitelkou a nemůžou s tím hnout. Jsou nuceni pak
k takovým drastickým opatřením jako je změna školy a když vidím, že ani PPP nemá žádnou
moc, aby jim pomohla. Přitom na té škole je psycholožka, tak to si bohužel také odnáším.
Když máte tu smůlu a narazíte na špatného učitele, tak asi jen Pán Bůh Vám pomůže.
Celkově však mluvit o tom problému s ostatními byl fajn. Ať už to byl jakýkoliv problém
nebo jste byl ten, co mluvil nebo ten, co poslouchal. Já osobně to vnímám tak, že já jsem
neměla problém, který bych chtěla řešit s rodičema. Kdybych věděla, že mi tam některý z těch
rodičů pomůže, tak bych se ozvala, ale myslím si, že bych to tam vytahovala zbytečně. Protože
to je něco, co bylo v synovi. Myslim si, že tam je u syna problém v hloubce a pokud my něco
děláme špatně, tak si myslim, že to ta skupina neobjeví. Nepovede se to tam vytáhnout a
vyřešit. Já sama bych nevěděla, co říct. Já jsem si na těch skupinách všimla, že to byly spíše
věci konkrétnější a ke kterým se dalo něco říct, poradit, vyřešit.
Někdy mi přišlo, že ten rodič stejně moc dobře ví, co má dělat. Myslim si, že to možná
potřeboval jenom slyšet. Často to byly věci, které nelze rodičům vytknout. Spíš ta byla
nejistota ze strany rodičů, takže bylo fajn, že ostatní podpořili mluvícího.
Já jsem zrovna s žádným tématem nepřišla, ale určitě jsme si vzala také ten pocit z toho, že
vidím, že ta nejistota je v každém z těch rodičů a že každý se občas potřebuje ujistit, že dělá,
co může a dělá to dobře. Tak spíš tohle uvědomění. Člověk si totiž není 100% jistý. Nebo
někdy byly chvilky, kdy jsem nesouhlasila. Já nejsem zrovna typ, co se chce vtírat a když jsem
viděla, že někdo tvrdí, že se něco musí dělat za každou cenu…tak to bylo taky takové. Pralo se
to ve mně nebo nepralo, já jsem pak řekla, že si myslím, že je potřeba občas povolit. Bylo
vidět, že zase ten rodič si myslí, že to dělá správně a ani ten druhý názor ho nepřesvědčí. Ale
je otázka, na kolik on je pak doma a vzpomene si.
1: Jak vidíte synovu prógnozu?
2: Nevím. Chtěla bych, aby se to zlepšilo.. Nebo bych aslepoň byla ráda, kdyby se s tím naučil
žít, aby ho to moc neomezovalo, aby to nedopadlo špatně. Aby nesklouznul k nějakým
špatným vzorcům třeba k návykovým látkám. Takže bych chtěla, aby se naučil, že to tak je.
Aby si řekl, že to takhle je a „někdy jsem veselej a někdy zase smutnej“. Aby to nepadalo pak
ještě hloubš. Hlavně, aby to nějak bral. Bojím se no. Dále se bojím, protože můj mladší syn
bere psychofarmaka, tak bych byla ráda, kdyby ten starší ne. Byla bych velmi nerada, kdyby je
musel brát.
1: Vzala jste si nějaká doporučení, jak se synem v těchto chvílích jednat?
2: Jojo, to vím už, jak o tom mluvit s ním. Plus mám doporučení od té klinické psycholožky.
Ještě jsem se ptala psychiatričky mladšího syna. Tak jsme to všechno vyzkoušeli. Bylo to však
bez efektu, musím říct. I když běhání se Synem v oboře, to teda byl zážitek. Běhali jsme každý
týden ráno v oboře. Svým způsobem to bylo ku prospěchu věci, ale nepomohlo to. Určitě
víme, jak se o tom s nim bavit. Vím, jaké je jeho vnímání sebe samého a vlastně, jak na něj

reagovat, abychom mu to vnímání ještě nesnížili. Hodně jsme mluvili o smíření se s tou věcí,
aby hlavně o sám se s tím smířil. Vlastně z toho vyšlo, že je potřeba to oddělit. Neslučovat
Syna s tím kradením. Už tak si o sobě myslí, že je ošklivý, což jem vůbec nevěděla, že můj
syn řeší, jak vypadá. Ale on už rok dozadu tohle řešil. Nelíbilo se mu, že má pihy na nose.
Myslim si, že se mu však hodně ulevilo. Myslim si, že to je ta podstata. Nemá se řešit ten čin,
ale to zatím. Myslim, že se na to přišlo, protože ve škole už se nic takhle neděje. Třeba včera,
když přišel z venku a brečel, tak přesně ta samá situace před rokem by dopadla tak, že by řekl,
že neví. Ted jsme zavolali bratra a Anošt mu dokázal říct proč ho rozbrečel. Krásně, jasně to
řekl – „Mě strašně mrzí, že jsme se rozdělili a já jsem tam zůstal sám, proč jsi za mnou
nepřišel, ani ty můj bratr.“ To by předtím neřekl. Možná by si to ani neuvědomil, protože by se
akorát stáhnul. Velká bolest, klubko neštěstí. Bratr pak odešel a Synovi se ulevilo. Bylo taky
vidět, že to má promyšlené. Cejtim, že se to povoluje. Zajímavé, že cizí dítě ho tak nerozhodí.
Hodně na něj dá. Syn chce, aby se Natan k němu choval, jako se Syn chová k němu. Má od něj
očekávání. Pak ho to dovádí do slz.
1: Jak na to reagujete, když má Syn smutnou náladu?
2: On když je smutnej, tak si toho nelze moc nevšimnout, protože je takovej ten typ, že za
váma přijde a říká: „Mami a co budem dělat, je to hrozný“. Je to směs nudy a nedokáže se
nasměrovat, na nic se nedokáže soustředit. My většinou máme dost strukturovaný program.
Bez té struktury o moc nejde. O prázdninách jsme zkusili třeba povolit a dopadá to dost
katastrofálně. Oni jsou pak oba takový rozladěný, bez nálady. Nemusí to být jen vzdělávací
aktivita, ale alespoň nějaká. Musej zaměstnat ten mozek, čímkoliv. Oni se i pak ujišťují, co se
bude dít dál.
Když Syna něco rozčílí, tak brečí. V začátku si často vymýšlel, co je ta příčina. Vždycky mě
jen házel, jen, aby mě uklidnil. Jednou si vymyslel, že ho nějaký kluk ve škole na záchodě
bouchnul. Nikdo se to nepotvrdilo. Já šla do školy a zeptala jsem se a ona mi říkala, že na to
dá pozor.

Příloha 3: Rozhovor s matkou (Ad)
1: Proč jste začali na skupiny docházet?
2: Tam se sešlo více věcí. Jednak Syn měl, už je to nějakou dobu zpátky, měl takový období,
které, tedy spíš jeho tatínek označil, že trpí depresemi. Je pravda, že Syn měl třeba v noci
divný sny, hodně strašidelný. Bál se a takový stavy. Já se necítím být odborník, abych to
označila jako depresi. Jeho tatínek se však o tom v tý době bavil víc. Další důvod byl ten, že
tam byl problém s chováním ve škole. Týkalo se to chování k ostatním dětem. Vystupoval
dost sebevědomě, autoritativně, agresivně. V souvislosti s těma depresema tam Syn v nějakou
chvíli i zmínil sebevraždu, což nás samozřejmě vylekalo. Absolvovali jsme nějakou konzultaci
tady v poradě. Psycholožka teda s ním párkrát taky mluvila a přišla právě s tím, že by bylo
vhodné ho začlenit do té skupiny. On Syn obecně je docela špatně přijímá a odmítá autority a
to i ty dospělý. Takže to byl ten důvod, jak se dostal do skupiny.
On jako obecně, si myslím, má problémy s pravidlama. Jeho hrozně štve, že ten dospělý je
takový všemocný, může rozhodovat o všem. A on v té pozici dítěte je v takovým podřízeným
postavení. Vadí mu to, takže on prostě se cítí v té podřazené roli. Cítí se slabý, že musí
poslouchat, nemůže nic rozhodovat, nic dělat.
1: Jak to vnímáte vy? Stejně jako on?
2: No to je těžký říct. Samozřejmě, že dítě nikdy nebude mít stejné rozhodovací pravomoci
jako dospělý. Já se třeba i snažím v uvozovkách nebuzerovat kvůli hloupostem nebo si třeba
uvědomuju, že někdy to není nutný něco po něm chtít. Na druhou stranu, prostě jsou určitý
pravidla nebo hranice kde by člověk měl být důsledný. Třeba v tom, že je nutné vyžadovat
nějaký režim doma a nějaký povinnosti tam jsou. To, jestli může rozhodovat o věcech – já si
myslím, že mu nechávám jako velkou volnost, hlavně, co se týká trávení volného času. Já
bych i byla ráda, kdyby přišel s něčím jako, že to ho to zajímá. Že by třeba chtěl chodil na tady
ten kroužek nebo když jsme třeba rozhodovali, co budou dělat v létě, tak se snažim ty děti
alespoň nějak částečně zahrnout, aby i oni si mohly říct, co by chtěli. Já jim řeknu svůj názor,
co já jsem vybrala a co mně se líbí, ale rozhodně je nenutím násilím. Mohou si opravdu
spolurozhodovat. Sedli jsme si k internetu a já jsem ukázala a oni mi k tomu řekli. To, když
srovnám, manželova maminka je učitelka, ročník 42, tak to je hodně odlišný přístup. A6 mám
někdy pocit, že ti naši rodiče nebo i ti moji rodiče, se na nás dívají, že to odsuzují. Já tedy
nemám pocit, že by z té naší strany byl nějaký utlačovaný. To je můj pocit, ale myslím si, že
on to vnímá jinak. Určitě tak, že má malou možnost rozhodovat o věcech kolem sebe, že je
chudinka.
1: Jak jste reagovala, když jste se dozvěděla o těch skupinách?
2: Já jsem si říkala, proč to nezkusit. Respektive právě kvůli tomu, jak on vnímá i ty dospělý a
autority, tak jsem pochybovala o tom, jestli vůbec ta práce ve dvou by k něčemu byla. Musel
by to být jedině někdo, kdo by Syna zaujal. Spíš asi muž, že by ho uznával. Zkrátka by si ho
musel získat, což je těžký jen z nějakejch sezeních. Takže ta dětská skupina, že bude něco, co
by ho mohlo posunout.
Syna lze zlákat na téma, který ho chytne. Obecně je však těžké ho zaujmout. On i na těch
skupinách. To jde tak jako mimo něj, kolem. Vlastně jsme se bavili o tom, že sem tam je
nějaký záblesk nějakého zájmu, ale obecně sem chodí, protože musí. Nemyslím si, že si myslí,
že tohle pro něj má nějaký přínos.
1: Jak se Syn o skupině dozvěděl?
2: S otcem jsme se shodli, že bychom tu skupinu chtěli vyzkoušet. Jemu jsme říkali, heleď
jsou tady nějaký problémy, tak za vyzkoušení nic nedáš. Víceméně jsme mu to oznámili jako
naše rozhodnutí. On to nejdříve neochotně akceptoval. Byla nějaká doba, kdy z toho byl
mrzutej. Nechtěl. Postupem doby se s tím, si myslím, smířil.
1: Smířil? Kdy?
2: No až když na skupiny chodil. Předem on vůbec nevěděl, jak to bude probíhat. Samozřejmě
stejně po dvou třech sezeních prohlásil, že je to tam nuda a že na skupiny nebude chodit. Tak
jsem mu vysvětlila, že takhle teda ne. Nikdo samozřejmě nemohl říct, jestli to k něčemu bude
nebo ne, ale když to nezkusíte, tak to nezjistíte nikdy. Takže jsme mu řekli, teď jsme se takhle
rozhodili, takže tam budeš chodit a nějak víc jsme o tom nediskutovali s ním.

1: Ví o tom paní učitelka ve třídě?
2: To si nejsem jistá, myslim si, že ne. Já jsem určitě o tom s ní nemluvila. Jestli manžel
nevím, ale myslim si, že o tom nemusí vědět. Já abych pravdu řekla, tak trochu stojím od toho
školního dění. Bývalý manžel pracuje jako školník a tím, jak se s těma učitelkama zná, tak
veškerý věci řeší on někde. Já ani nechodím na třídní schůzky. Buďto se to dozvím od
manžela nebo pošle mail. Možná je to daný i tím, že, nechci říct, že proti ní mám nějaké
zásadní výhrady, ale v podstatě to, že třeba Syn tu školu bere tak, jak ji bere laxně a že ho nic
moc nebaví, ta si myslím, že do určitý míry je to daný tím učitelem. Úplně mi nesedí taková
učitelka. Na ty děti poměrně dost křičí a vrchol byl, když mi syn říkal, že má na katedře
zvoneček a když děti se chovají nepatřičně, tak do toho bouchá. I ty sdělení nám rodičům jsou
takový… No s těma sděleníma já asi těžko něco můžu dělat. Já tam v tu chvíli nejsem v té
třídě a ona, když tam napíše, že on někde, támhle někomu, tak já mu doma řeknu, jako Syne,
tohle nemůžeš dělat, ale jak já to mám doma ex post jako řešit. Ještě další věc, on má obrovský
potíže s touhle konkrétní učitelkou, protože ona má nějaký systém zapomínání. Já jsem to
úplně tak nepochopila do detailu, ani Syn mi to nebyl schopný vysvětlit. Je to strašně přísný a
zase, když se od ní dozvím, že má 20 zapomenutí, tak co já s tím mám dělat. Když se ho
zeptám, tak on sám neví (smích). Ono je to i těžký z té pozice, že ten jeho otec se zná s tou
jeho paní učitelkou, že si tykaj na té opravdu přátelské úrovni. Takže já se do toho nechci
vměšovat. Syny máme ve střídavé péči. A to i na těch skupinách se střídáme po týdnu. My se
střídáme přímo v tom bytě u nich.
1: Předáváte si informace ohledně skupin mezi sebou?
2: Vůbec, když se zeptám, co se děje, tak se nic nedozvím. To je to samé jako Syn. „Co
bylo?“. „Nic.“ (smích). Zkusila jsem to párkrát, ale nedozvěděla jsem se vůbec nic.
Pokud by se mě Rosťa zeptal, tak to s ním sdílím, ale já musím říct, že my spolu moc
nemluvíme, že bychom si sedli a něco řešili, to ne.
1: Líbí se vám systém skupin?
2: Společné skupiny jsou určitě fajn, to je hodně zajímavý… Trošku mě přijde zvláštní, že já
vůbec nevim, co se na té dětské skupině děje. Ty děti tam jsou samy, něco si tam děláte, řešíte
a tak. Když se zeptám syna, občas něco z něj vypadne, hlavně, když ho něco zaujme. Když
jste vyráběli něco, co ho bavilo, u něčeho jste se nasmáli a tak, tak to řekne. V podstatě ale já
z toho nemám žádnou zpětnou vazbu, jak to tam probíhá, o čem se tam baví. Co třeba tam Syn
dělá, jestli se vůbec zapojuje nebo o sobě vypráví, třeba o nějakých svých problémech,
pocitech. To prostě vůbec netuším. Přijde mi to hodně rozdělený a v podstatě jediný okamžik,
kromě teda těch společných, ale zas na těch společných, tam je zas nějaký téma oddělené,
které nesouvisí v podstatě ani s tou rodičovskou, ani s tou dětskou. Prostě tam je zrovna nějaká
skupina, která má svoje téma a na tom se teda podílejí oba. Jediná možnost, kdy jsme měli
příležitost se zeptat, bylo minule. To bylo teda hodně krátký sezení a jinak mi to přijde hodně
málo propojený.
1: Jaká pro vás byla rodičovská skupina?
2: No tak člověk neví, co od toho má očekávat. Tím, že jsme se tu sešli úplně cizí lidi, tak ne
každému je příjemný mluvit opravdu o nějakých soukromých věcech. Zejména tedy
problémech, protože je jasný, že nějaký problém tady má každý. Kdyby totiž neměl, tak
nebude docházet do pedagogicko-psychologické poradny s dítětem. To znamená, že nějaký
problém tam vždy je, ale asi není důvod. Každý z těch rodičů je úplně jiný. Někdo je
uzavřený, někomu zase nedělá takový problém mluvit o tom, co doma bylo a nebylo. Ze
začátku to bylo určitě s větším odstupem, ale pak když člověk ty lidi potkává pravidelně, tak
to bylo příjemnější. Byla jsem více otevřenější.
1: Jak byste hodnotila atmosféru na skupině?
2: To bylo vidět na spoustě, hlavně maminek, tatínku tam moc nebylo. Některé ty maminky,
asi to vyplývá z jejich temperamentu nebo povahy, tak někdo se tam evidentně necítil. Bylo to
různé. Já jsem asi nepatřila k těm rodičům, kteří se potřebují nutně vypovídat. Na druhou
stranu někdy i to už je sama terapie jako jenom sdělit nějaký problémy. Asi bych se neviděla
v nějakých extrémních polohách.
1: Byla nějaká aktivita, která Vám přišla užitečná?

2: Ono těch aktivit zase tolik nebylo, musím říct. Co byly ty rodičovský skupiny, tam je to
takový složitý v tom, že když se tam někdo trošičku rozpovídá, tak tím, že je to hodina, tak ten
prostor není zas tak velký. Něco na začátku, deset minut než se to rozběhne. To mi především
přišlo na začátku že ten prostor je tam daný jednomu nebo dvěma lidem a ty ostatní buď je to
zajímá a nebo je to nezajímá. Mohou říct: „hm, já třeba řeším něco podobného“ a mohou si
z toho něco vzít a nebo taky vůbec ne, protože ty děti tady jsou různorodý problém, proč se o
té skupiny řešili. Třeba se tam řešila dívka a její odlišnost ve skupině dětí, což třeba mě se moc
nedotýkalo. Pro mě to zkrátka nemělo přínos, protože s podobným problémem se nesetkávám.
Celkově ten prostor na skupině je omezený. Z těch společných aktivit s dětma, tak to byla
taková zvláštní zkušenost, když jsme modelovali s těma zavřenýma očima. Tak to bylo takový
zvláštní (smích). Ale z těch rodičovských mi nic příliš neutkvělo. Možná některý určitý
problémy některých rodičů, spíš z toho titulu, že mě překvapilo, s čím vším se rodič může
potýkat.
1: Ještě bych se vrátila k tomu, co jste říkala, v čem ta společná aktivita s vaším dítětem byla
zvláštní?
2: Tak byla to pro mě úplně nová technika, zkušenost, protože moc aktivit na společné
sebepoznávání neděláme tak běžně. Ale nebyla jsem překvapená z toho, jak syn fungoval se
mnou. V podstatě u nás to probíhalo tak, že on byl jednoznačně lídr toho všeho. Ani mě tam
nechtěl pustit, on měl nějakou představu a to do té jeho osobnosti celkem zapadá.
1: Vidíte tam nějakou podobnost toho, jak fungujete i běžně?
2: No doma… já jsem taky poměrně osobnost taková jako sebevědomější, ale že by to doma
fungovalo tak, že by Syn byl generál a já jsem ho poslouchala, tak to určitě ne. Tady to byla
hra. Takhle ta jeho stránka té osobnosti mě nijak nepřekvapila a doma to tak je v tom smyslu,
že ano, spíš možná víc k bráchovi, tam je to vidět, že dává najevo, že je někde nad ním. On
stále rozhoduje o tom, jak si budou hrát, jaké bude rozdělení rolí, činností. Víte, on na něj
hodně žárlí a špatně ho snáší toho bratra více méně od malinka. V podstatě není to tak dávno,
kdy nám vyčítal, když byl nějakým vzteku, že jsme toho mladšího syna neměli mít, že chtěl
být jedináček a kdyby nebyl, tak, že se všechno vyřeší
1: Byla i nějaká témata, která vám chyběla?
2: Já hlavně nemohu říct, že by se tam vyloženě objevovala nějaká témata. Ono to bylo hodně
jako o nějakých zážitcích, pocitech těch rodičů, o jejich problémech, o problémech s těma
dětma. Ale že by tam něco jako návod na ideální výchovu nebo něco takového, tak v takovém
duchu to neprobíhalo. Ono asi stejně nic takového není, ty děti jsou příliš jiní. Nemám pocit,
že by ty skupiny sloužily k tomu, aby se tam skutečně povídalo o nějakém řešení a pokud, tak
to bylo řešení nějakých dílčích problémů. Vzpomněla jsem si třeba na tu maminku, která tam
řešila problémy se synem s nějakou paní učitelkou ve škole, ale v podstatě nic tak obecně
použitelnýho.
1: K čemu si myslíte, že slouží rodičovské skupiny?
2: Mně to přišlo spíš o výměně zkušeností s tím dítětem, ohledně těch problémů, ale nemám
pocit, že by se tam nacházelo příliš mnoho odpovědí. Možná spíš nových podnětů nebo
náhledů na věc. Nebo třeba i jiných zkušeností, ale na druhou stranu si myslím, že neexistuje
univerzální kuchařka, jak vychovat zdravou sebevědomou osobnost. Navíc já jsem
absolvovala kurz „přístup k výchově Respektovat a být respektován“, mám i knížku. Ale ono
je i něco jiného říct si tu teorii, ale druhá věc je být schopen to v praxi pak realizovat. Takže
potom Vám i na skupině mohou lidé říkat, co máte dělat, ale nepomůže to. Navíc k tomu mi
nepřišlo, že by ta skupině úplně fungovala. Myslím si však, že by to pro mě bylo užitečnější.
Měla bych pocit konkrétnějších výstupů. Takhle to vnímám spíš jako odpolední pokec, sdílení
zkušeností, informací, ale konkrétní výstupy úplně ne.
1: Vnímáte nějaký rozdíl u syna předtím, než začal chodit na skupinu a nyní?
2: Absolutně ne. Nula. Ne. Ne. Ani ve škole, nevidím žádný rozdíl. To není o tom, že bych
chtěla říct, že to bylo špatný, ale on je spíš typ osobnosti, která si z toho ani nechtěla nic vzít.
On si na to udělal nějaký svůj názor už od začátku, kterým nic moc nehnulo a už to tak
zůstalo.
1: Co myslíte, že by bylo potřeba, aby se ho to dotklo?

2: Jediné, co si myslím, že by ho mohlo poposunout by bylo, kdyby našel něco, do čeho by se
zažral. Koníček nebo něco, co by ho opravdu bavilo a byl opravdu ochoten pro to něco udělat.
Což je velice těžký. Bohužel je dnes taková hloupá doba. My jsme navíc takový konzervativní,
Syn má tablet, na telefonu si hraje. Manžel je v tom striktnější a zakazuje mu, já alespoň chci,
aby to bylo pod kontrolou. Syn je velký čtenář, knihovna je mu malá. Moc hezky taky mluví,
což je hodně z těch knížek. Ale nikam ho to netáhne. Je to těžká ta motivace. Říkala jsme si,
že teď už je velkej, tak se budu snažit mu podsouvat nějaký věci, on je docela technicky
zdatnej, tak třeba tímto směrem. Snažila jsme se minulé prázdniny, kdy jsem ho poslala na
příměstský počítačový tábor. Dopadlo to katastrofálně, protože tam jenom hráli hry. Doufám,
že to v budoucnosti nějak přijde, že se pro něco nadchne. Nejhorší je, když mi synové řeknou,
že se nudí. Já jsem plně zaměstnaná, živím rodinu a vy si musíte najít zábavu sami a to mi
přijde, že je u těch dětí čím dál tím horší.
Teď nedávno byli přijímačky na gymnázia. Problém je v tom, že ono mu jde jen to, co ho
baví. Nejdřív sám chtěl, ale když pak měl dělat ještě něco navíc, tak to byl problém. On nebyl
schopen.
Ještě jsme s ním řešili to, že si stěžoval, že nejlepší děti odejdou z té jeho třídy na gymnázium
a zůstanou tam ty pomalejší. Tak nám říkal, že by chtěl taky na jinou školu. Tak jsme mu
řekli, že přestoupit samozřejmě může. Dohodli jsme s manželem, abychom viděli, že to Syn
myslí vážně, tak že mu to dáme za úkol, aby i to zařídil sám. Řekli jsme mu, že to bude jeho
takový projekt Samozřejmě, že jsme mu byli oporou, ale on že bude vedoucí a bude za náma
chodit s tím, co vše je potřeba udělat. Tak najednou to vyšumělo, když zjistil, že by se na tom
aktivně měl podílet.

Příloha 4: Rozhovor s matkou (D)
1: Tak proč jste sem vůbec vlastně začali chodit s Synem?
2: Protože Syn měl problémy s chováním. Hlavně s dětmi.
1: Hm, ve škole?
2: Ve škole. Ono to začalo tak jakoby trošku už ve školce, ale táhlo se to právě hlavně v tý
první třídě, že měl problémy s tím, že jako žďouchal do někoho, a má hlavně problémy se
soustředěním. Takže to nám dělalo taky velký problémy hlavně se známkama. Takže hlavně
kvůli tomu jsme sem přišli.
1: Jasně. A jaký to pro vás bylo sem takhle začít chodit na skupinu. Rozmýšlela jste si to
hodně, jestli vůbec začít, nebo to bylo jako automatický?
2: My jsme chodili nejdřív k paní doktorce Kobzové, a ta nám pak řekla, že nám už nemůže
jako s ničím pomoct, protože už nám něco i poradila s chováním, a tak různě, co můžeme
jakoby řešit se synem, a pak nám nabídla tu terapii skupinovou, což zezačátku mi to přišlo
takový hodně zvláštní. Kdyby to bylo jenom jakoby že děti: dovezu sem dítě a je ve skupince,
tak asi s tím nemám takový problém, než když sem chodím mezi ty rodiče.
1: Takže je to pro vás takový jakoby… čím je to pro vás teda jakoby jiný? V čem to je jakoby
složitý? Proč byste radši byla, kdybyste sem jenom jako Syna dala?
2: Protože, no, samozřejmě řešit to jakoby s cizíma lidma je pro mě problém. Už jenom to, že
prostě něco se děje. A je to takový hodně osobní, mi to přijde. A hlavně na tý skupince jsem se
teda setkala s tím, že ne každej je tak upřímnej, každej jakoby tomu druhýmu se snaží poradit,
co by mohl, jak by to udělal on, ale pak ve finále přijdete na to, že i ten člověk už v něčem
jakoby lhal a že se snažil vám poradit a pak ve finále to bylo trochu jinak. Takže tohleto je
takový, co mě jakoby trochu na tom mrzí, no. Že si ten člověk jakoby na něco hraje, snaží se
vám poradit, ale sám to nemá tak úplně srovnaný.
1: Takže byste třeba i změnila tu strukturu toho, že byste dala jenom tu dětskou skupinu a ty
rodiče třeba vůbec? Jakoby nepříjde vám to tady v tom jako užitečný?
2: No, říkám, hlavně sem chodím teda kvůli klukovi, protože ten to potřebuje, tak se jakoby
defacto, v uvozovkách, jakoby obětuju, že tady jsem taky. Ale řikám, dělá mi to jako docela
problém mezi cizíma lidma řešit, co, co my máme jakoby za problémy doma s ním nebo ve
škole.
1: A cítíte na sobě nějakej jako posun od tý doby, co jste jakoby přišla, úplně třeba jako v to
září, a teďkonc? Ve vašem nějakym projevu i třeba, nebo i v tom, co jakoby řešíte? Nebo se to
třeba zhoršilo, že ze začátku jste byla taková jako otevřená, a pak…
2: Já bych řekla, že jsem asi jako na začátku, že úplně otevřená nejsem, protože mi to pořád
dělá ty problémy jakoby mezi těma lidma to ventilovat. Tak člověk tak nějak jakoby oklikou
jakoby o tom mluví, ale asi mi to nedalo, že by jsem se úplně otevřela těm lidem. Prostě pro
mě jsou pořád cizí a pořád mám problém s tím jako přímo o tom mluvit, no.
1: A co třeba terapeutky? Vyhovujou vám? Líbí se vám, jak to vedou, nebo byste…
2: Jo, tak to je fajn! Tak na ně si stěžovat nemůžu. Člověk se tady kolikrát zasměje, přijde na
jiný myšlenky, a hlavně slyšíte i vlastně problémy ostatních lidí, že si kolikrát řeknete, no, tak
to na tom nejsem ještě tak špatně jakoby s tím dítětem, že má každej jiný problémy, no.
1: Takže ta atmosféra vám tam přijde jako příjemná?
2: Jojojo, to je fajn.
1: To je super. No, a jak se třeba tvářil na to Syn? Nebo jaká byla reakce Syna, když zjistil, že
takhle budete někam chodit? Jak jste mu to vůbec vysvětlila?
2: Tak ze začátku byl natěšenej, protože se těšil na nový děti, na něco, že zkusí něco novýho, i
když jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme teda, protože vůbec nám nikdo neřekl, co se bude dít
nebo jak to bude probíhat. A Syn, no, je takovej jakože ze začátku fakt fajn, dobrý, teď se mu
sem teda už vůbec chodit nechce, teď sem chodí spíš jako z donucení. Ale já si myslím, že je
to tím, že prostě se tady určily daný pravidla, a někdy ty pravidla poruší, a to je asi to, v čem
má ten problém. Že nemůže jet jakoby v tý lajně, ale že z ní vyjede trochu mimo, a pak už se
mu do toho nechce.
1: A vyprávíte si třeba o těch skupinách? Co jakoby zažíváte tady, říkáte mu třeba i vy, co jste
zažila na tý rodičovský, nebo tím ho jako nějak…

2: Ee, ne! Zezačátku jsem se ho ptala, protože jsem byla zvědavá, co dělaj. Tak mi říkal o
nějakých pravidlech, že si o něčem povídali, ale neřekl mi konkrétně jako o čem nebo co. To
jako ne. A mně když se ptal, tak jsme si řekli, jakože se tady bavíme s rodičema, že má každý
nějaký problémy. A hlavně že sem chodíme kvůli tomu, aby on se naučil chovat k těm dětem.
Což ale za tu dobu, co sem chodíme, tak bych řekla, že se Synovo chování teda nezměnilo.
1: No, to jsem se právě chtěla hlavně zeptat, jak to vnímáte ten posun. Jestli tam do toho
začátku nebo?
2: U něj ne. U něj to necejtim jako vůbec. Jakoby ty problémy máme ve škole pořád a je to
vždycky jako chvíli jako klid před bouří, všechno v pořádku, a pak přijde nějaká ta pecka, že
se něco stalo, že se něco zase probíralo ve škole.
1: Takže ani jako v žádný třeba oblasti nevidíte nějaké zlepšení třeba, nebo?
2: Mm, u něj ne.
1: Hm, a čím myslíte, že to jako je způsobený, nebo?
2: To nevim. Já jsem totiž už jakoby byla v tý fázi, už jak jsme tady byli za půlkou, tak jsem to
řešila teda i s dětskou doktorkou, tý jsem říkala, že mu to moc nedává, nebo defacto vlastně
nic, že jsem u něj nezjistila žádnej posun. A jak bych teda měla pokračovat dál, jestli mi může
někoho ještě doporučit. Tak mi doporučila ještě jednu paní psycholožku, která spolupracuje
tady s ostatníma tady u vás. A ta mi právě… Ta to hodně jako probírala a ta mi říkala, že by
potřeboval individuální, aby tam byl jenom on sám. Že je prostě v takový fázi, že jako jenom
ta skupinová, samozřejmě aby to dochodil, ale ta skupinová že mu moc nedá, no. Takže, takže
uvidíme. Dneska se máme domluvit tady, co a jak.
1: A jakoby je nějaký téma, který byste potřebovala ještě jakoby víc rozebrat nebo věnovat se
mu? Na tý rodičovský skupině? Nějak jako cejtíte, že tam něco jako není úplně, že byste
jako… třeba i u něčeho zůstala dýl, nebo ohledně toho chování, nebo jako?
2: Ježiš, já teď vůbec nevím.
1: Jo, to nemusíte vědět jako rovnou takhle. Jenom jestli vám tam třeba něco neschází. Nebo
že byste potřebovala nějak jako víc cejtit, že jako ti lidi, aby byli takoví víc otevřenější?
2: A já si myslím, že jako hodně těch lidí v tý skupince má s tím problém. Protože vždycky
když se máme jakoby něčím zabývat, tak vždycky ten, než se někdo odhodlá teda jako – „no,
tak vy se nezvednete, dobře tak já začnu „ – jo, že každej jakoby má v sobě takový, že nechce
o tom mluvit, no. A některý to tam teda i jako vysloveně řeknou, že mají s tím problém o tom
mluvit.
1: A vy jste to třeba řekla nějaký širší rodině nebo doma, o tom, co jako mluví- bavíte se o
tom, že jako sem chodíte takhle s Synem, že na to nějak jakoby společně?
2: No, doma, doma ano. Jakože i babička s dědou to vědi, manžel ví, že sem chodíme. Akorát
jsem se setkala vlastně, Syn to ve škole jednou řekl, prostě měl nějakej výbuch, a řekl prostě
nějaký holčičce, že by měla chodit k psychiatrovi. A já jsem říkala, ty nechodíš k psychiatrovi,
ale k psychologovi. A říkám, o takových věcech ale nemáš mluvit. Prostě jako jo, že pro něj to
je spíš jako že se mu vysmívaj. Že oni nevědi, proč se tam chodí, co se tam dělá, a on ještě víc
než kdyby jim to vysvětloval, tak by se do toho ještě víc zamotal. Takže spíš jako s tím, s tím
je problém.
1: Ale takže vy to vnímáte spíš jako takovou jako „radši to nikomu moc takhle neříkat“
z okolí. Jako že to není úplně věc…
2: I kamarádka o tom ví, protože taky už snesla nějaký ty výbuchy Syna nebo tak, ale to je
hodně blízká kamarádka. A Syn má spolužáka, kterej je takovej jeho nejoblíbenější, takže jeho
maminka to ví taky. Ale rozhodně to neříkám na potkání, že chodíme někam na psychologii.
1: A než se teda ještě vrátím k tomu Synovi, tak vy jste říkala, že on vyprávěl o těch
pravidlech, a potom tam byly ještě nějaký momenty, kdy vám třeba něco říkal, co se tedy děje,
nebo něco si vzpomínáte, že by vám třeba říkal?
2: Ne. Moc o tom nemluví. Já bych řekla, jako má jako odpor už jenom sem jít, tak právě má
problém o tom asi i mluvit.
1: A kdy ten odpor tak jako nastal? Vy jste říkala po nějakých pravidlech, ale ony ty pravidla
byly nastolený už od začátku.
2: Na začátku, no.
1: Že hned jakoby ze začátku se sem těšil.

2: Je to asi tak dva měsíce zpátky, co začal říkat a „že tam nepůjdeme a že tam nemusím a já
tam nechci“. Tak asi ty dva měsíce. Ale nevím, čím to bylo vyvolaný. Vůbec nevim.
1: A paní učitelka jeho třídní, ta o tom ví?
2: Ta o tom ví, ta o tom ví. Protože jsem jí dala vlastně i posudek od paní doktorky Kobzové,
takže tam maj vlastně i papír, takže nějaká ta malá úleva tam je taky. Takže ta o tom ví. A
neustále teda jsme v kontaktu a řešíme nějaký problémy, co se dějou.
1: Jo. Ohledně toho chování?
2: Ehm.
1: A co teda přesně se tam jako děje? Jako že má teda nějaký výbuchy Syn? Takže nějaká jako
taková…
2: Hlavně u něj převládá vztek. A takový to pošťuchování, že už předem ví, že se něco stane, i
když se nic nestane. Tak už jakoby předvídá dopředu. Že mu chce třeba někdo ublížit. Takže i
takový ten fyzickej nějakej kontakt.
1: No a kdybyste třeba měla možnost sem jít zase znovu, tak už byste volila něco jinýho, nebo
byste zase to navštěvovala s Synem tohle, nebo?
2: No, spíš asi otázkou by bylo, jestli by to bylo opravdu teda individuální, což asi on teda
opravdu potřebuje, protože ta skupinová mu nic, nic… jemu nic nedala. Třeba určitě jsou
rodiče, který si řeknou „to dítě se nějak posunulo“. Ale my jsme se neposunuli vůbec nikam.
Tam šlo hlavně o to, že aby neměl ten fyzickej kontakt s těma dětma, jo? Takový to žďouchání
a tak jako, což to trvá pořád a chování se nezměnilo.
1: A v čem myslíte, že by ten individuál jako by mu prospěl víc?
2: Tak asi proto, že by se věnoval jenom někdo jemu, a řešil by s ním situaci třeba, která byla,
proč to udělal – protože on někdy ani nedokáže říct, proč se to stalo, a nebo jakoby spíš si
myslí, že se něco stalo, a ono se to tak nestalo – takže takový to řešení… řešení ňákejch situací
s nim, jak by měl postupovat, nebo já nevim. Do tohohle toho moc nevidim.
1: A ještě jenom se vrátím k tý rodičovský skupině, byl tak taky pro vás nějakej výraznej jako
moment nebo nějaká aktivita, úplně, ať už jako příjemná, nebo nepříjemná, ale že vám to tak
jako, že to máte tak jako v paměti? Něco, u čeho jste se fakt jako podivila, nebo vám to bylo
fakt jako nepříjemný, že jste se tam jako cejtila, že to není úplně ono? Nebo naopak něco, co
jako…?
2: Eh, tak asi už jenom to, že jsem přišla na to, že někdo má ještě opravdu něco horšího než
my, což si člověk tak jako nad tím svým dítětem řekne „to je hrozný, jako musíme se toho
zbavit, musíme mu nějak pomoct prostě“, a pak když slyšíte to, že někdo má ještě něco
mnohem horšího, tak je to takový, že člověk se opravdu jako podiví, co je jako vůbec možný.
Takže asi to, no.
1: A střídáte se s někým na tý skupině, ještě chodí někdo?
2: Ne, ne, ne, protože manžel chodí pozdě z práce, takže sem chodím jenom já.
1: A uvítala byste to, kdyby občas třeba i šel?
2: Určitě.
1: Kdyby byla ta možnost?
2: Zezačátku byla myšlenka, že sem bude chodit manžel. Bohužel to nevyšlo, no. Takže
chodím jenom já.
1: A v čem by to bylo pro vás jakoby lepší, kdyby…?
2: A tak myslim si právě, že by slyšel to, že prostě něco se tady řeší, jak se to řeší jinde, jo,
prostě ne jenom pořád já sem chodit a já slyším, jak se věci řešej, co se kde jak dělá, jak jsou
na tom lidi i jako hůř s těma dětma. Takže si myslim, že todleto, že by, že by to bylo docela
fajn, no. Že by měl taky obraz o tom vůbec jako, jak to tady funguje.
1: A když se podíváme tak jako do budoucna, tak co, co si vlastně z těch skupin tak jako
odnášíte? Kdybyste to měla tak jako zhodnotit, přeci jenom už bude za chvíli konec, tak jenom
jakej máte z toho vy třeba i pocit, nebo… nemusí to bejt nějaký jako úplně strukturovaný, ale
spíš jako tak jako co si odnášíte, no. Co si myslíte, že vám tak jako zůstane po tom dál.
2: Ee, tak myslím si i jako řešení těch situací, protože hodně řešíme, prostě jednou se řekne,
někdo má nějakej problém, tak jak by to vyřešil. Že vlastně i ty psycholožky nám raděj, jak by
se to dalo řešit, co by se dalo dělat. Že v určitých věcech jako nemůžu říct, že by mi to nic
nedalo, určitě něco pozitivního taky; že slyším práce, jak se co řeší, a poraděj vám. Že tohleto

je jako fajn i pro ty rodiče, že nejste s rukama v klíně, že už taky něco slyšíte, co by se jak
mělo, takže to mi přijde takový dobrý.
1: Takže tam máte občas jako takovej, že si říkáte „aha, tak já bych ještě mohla udělat třeba
tohle“, jakože…
2: Tak určitě. Nápady tam jsou. A člověk si z toho něco veme a i to zkusí, no.
1: Jo? I to zkoušíte?
2: Určitě. Určitě, no.
--- přerušení třetí osobou, dotaz, zda ještě můžete položit poslední dvě otázky
1: A co si myslíte, že si odnáší Syn?
2: No, tak já se obávám, že asi nic.
1: Nic. Jakože fakt vůbec nic? Fakt vůbec?
2: Fakt sem chodí s odporem. Já jsem se ho ptala „a těšíš se tam?“ a „jó, tak jó“
--- přerušení čtvrtou osobou, požádání o poslední otázku
1: A myslíte jenom, že se, že se ten Synův problém do budoucna zlepší, nebo?
2: No, bylo mi řečeno, že to časem bude lepší, tak já v to doufám, no.
1: Ehm. Jo.
2: Doufám že, jakoby vyspěje a že dospěje trochu a opravdu že se mu některý věci tak jako
rozplynou a řeknou si „ježiši marja, jak jsem se to choval“. Prostě se mu jako rozsvítí a že to
bude lepší, no.
1: Hm, dobře. Tak vám moc děkuju. Děkuju za data.

Příloha 5: Rozhovor s otcem (E)
1: Proč jste začali navštěvovat skupiny?
2: Bylo to na doporučení paní doktorky Novákové, protože jsme zkrátka jako rodiče
nezvládali určité problémy. Ty problém byly ty, že se Dcerce zhoršil výrazně prospěch ve
škole, my jsme nevěděli proč. Vnímali jsme, že má nějaké problémy s nějakými kamarádkami
ve třídě, ale nedokázali jsme to víc specifikovat. Dcerka začala písemně zadrhávat při
písemném projevu, vždy napsala něco dobře, za pět minut špatně a zase za dalších pět minut
dobře. A tak se to opakovalo. Tak jsme pojali podezření, že tam bude nějaká dyslexie.
Odbornice nám tady v poradně nám řekla, že Dcerka nemá poruchu učení, má velmi vysoké
IQ a úspěšně s námi manipuluje. Doporučila nám tuhle skupinu, aby se zlepšily vztahy a aby
se Dcerka naučila určité sociální dovednosti – třeba, aby s ostatními nemanipulovala a tak.
Byla to pro mě velká úleva a hlavně příležitost se naučit něco nového, něco jako poznat. Třeba
já ze svého dětství znám jenom to, že to jsou ti rodiče, ti bozi. Rodiče měli obrovský nátlak na
bezchybnost a chybí tam to porozumění. Partnerka měla podobné dětství. Na druhou stranu
jsme nechtěli propadnout takové té symbióze, kdy se to dítě přilepí na toho rodiče a rodiče za
něj řeší úplně všechno. Dítě je pak taková princeznička, které dostává všechno pod nos. Takže
jsme hledali takový ten vyvážený způsob. To si myslím, že jsme tady našli.
1: V čem konkrétně myslíte?
2: Ze začátku jsem tedy nechápal, co přesně má tady tahle skupinka za cíl a když jsme se jako
rodiče tady s dětma, společně jsme například malovali, plácali jsme něco z hlíny, tak jsem to
začal vnímat, že to má být něco jako nácvik na společný prožitek určitého volného času. Pak
my rodiče jsme vůbec nevěděli, co tady děti dělají samy o sobě, když jsou na skupině. My
máme takové to sezení v kolečku, pak byl velký přínos v tom, že ostatní rodiče povídají v tom,
jak vlastně zvládají či nezvládají problémy s těmi svými dětmi. V podstatě každá ta situace
směřuje do nějakého určitého problému, který jsme tam pojmenovali. Pak jsme společně řešili
nebo hledali společně řešení. To, co jsem si odnesl je to, že spousta těch rodičů mají takový
ten náhled nátlak na takovou tu bezchybnost. Jedna paní si tam stěžovala, že její syn ve druhé
třídě nepřečte třicet stránek. Dostala od nás jednoznačné zrcadlo, že 30 stránek je fakt teda
moc a že klidně stačí míň. Tak já jsem přestal být doma takový ten, jak jsem to poznal od
svého otce, všechno musí naprosto bezchybné jinak nebudou jedničky.
Poté za ten rok té práce, to co vykrystalizovalo po těch skupinách, že děti mají svoje dětství,
že si ho musí nějakým svým způsobem odžít a taková ta bezchybnost se dostaví někdy později
jako v tom dospěláckém životě. Uvědomit si, že nikdo není dokonalý a i dvojkaři se dostanou
na vysokou školu a najdou si dobré zaměstnání. Mohou výborně fungovat. Tohle jsem si
odnesl, že ten nátlak na absolutní bezchybnost je úplný nesmysl. Dítě má mít svoje dětství.
1: Předtím jste tohle vnímal jinak?
2: Dřív to bylo určitě jinak. Přebíral jsem to, co dali rodiče mně a moje dětství byla drezúra na
bezchybnost. Hodně jsem z toho čerpal. Ono se to tak nějak zhmotnilo. Já jsem se svým
dětstvím musel zaobírat již před třemi roky, kdy jsem vyhořel. To byl výsledek té
bezchybnosti. Bylo to teda přistání na tvrdou podlahu a pak jsem se postupně vyškrábal
nahoru. Nyní to funguje a úplně jinak.
1: vyhledal jste tedy nějakou pomoc?
2: Určitě.
1: Takže máte s terapií zkušenost?
2: Ano, já jsem docházel. To trvalo přibližně rok. Poté jsme to zhodnotili, že došlo k posunu.
Hodně jsem tam řešil svoje dětství a nátlak na tu bezchybnost, přenášel jsem to pak sám na
sebe. Skončil jsem pak v ringu KO. To bylo před třema rokama a to Dcerka dokončovala první
třídu, to nebylo nijak zřejmé, ale ve druhé už ano. Tam stouply nároky a Dcerka občas něco
zapomněla. Můj postoj byl takový: „tak si v tom udělej pořádek, už seš velká holka“.
V podstatě během té skupinky mi došlo, že s těma dětma nelze mluvit tak jako by jim bylo 15.
Tak to byl asi můj přínos.
1: Rozmýšleli jste si nástup do skupiny?
2: Tak ono to šlo ruku v ruce i s tím prospěchem. Takže jsme vyhledali psychologickou
pomoc. Vůbec jsme to nerozmýšleli. To jsme převzali. Na skupinu jsem docházel teda jenom

já. Partnerka má obavy, že by se sama musela zabývat svým dětstvím. Já tím, že už to mám za
sebou, tak jsem věděl, co mě asi tak čeká.
1: Co jste si myslel, že se tady bude odehrávat?
2: No myslel jsem, že se bude odehrávat navázání odlehčeného kontaktu k dítěti. Takový ten
postoj má podle mě asi hodně rodičů. Takový to, že dítě má mít samé jedničky, musí to být
přirozené a rodiče očekávají, že se to bude dít samo od sebe, že i když chodíme do práce, tak
ještě se tady zabývat nějakým učením. Takže to jsem očekával, že s takovými rodiči se tu
setkám no. Ohledně nějaké formy vedení skupin jsem si řekl, že se nechám překvapit.
Neočekával jsem, že se bude rozebírat naše dětství, ale to bylo to, co jsem si asi sám odnesl.
Začal jsem vnímat takové ty souběžnosti. Kdybych o toho postoje neupustil, tak by měla
Dcerka celkem dobře slušně našlápnuto jít úplně tou samou cestou co já. Ten výsledek
rozhodně příjemný nebyl, takže takhle to začalo postupně docházet ke mně. My jsme jí taky
v té třetí třídě nastavovali drezúru, protože jsme nevěděli jak na to.
1: Pracovali jste na skupině nějak se svým dětstvím?
2: Na začátku jsme jen napsali něco o svých rodičích a představovali jsme je. Na začátku jsem
měl tendenci to všechno vylíčit v naprosto skvělých růžových barvách. Je to možná
optimistický pozitivní přístup k životu. Spíš je to nějaká obrana to nevidět z té černé stránky
tak jako kdo by se chtěl furt v něčem babrat. Možná by to pomohlo víc rodičům se tím
dětstvím zabývat. Nevím, jakou formou by se to mohlo dít. Myslím, že by rodiče měli víc
reflektovat svoje dětství. Třeba ta paní, když říkala s tím synem a že nečte těch 30 stránek, tak
na ni bylo vidět, že tu naší zpětnou vazbu nebere tak vážně. Nevzala si to k srdci. Že ji vlastně
pořádně nedošlo, kam ten její extrémní postoj může vést. Já jsem si to odžil, tak vím.
1: Jak na to reagovala Dcerka, když jste ji řekli, že budete docházet na skupiny?
2: My jsme ji řekli, že budeme docházet na skupinku, kde by se mohla naučit, jak řešit
konflikty s kamarádkami. Určitě se jen naštvat nebo do někoho kopat, není řešení. Myslím si,
že ta práce v té skupince Dcerce hodně pomohla. Na začátku září - října chodila domu
vždycky taková smutná, bez energie. Kolem listopadu se u nás začala objevovat Anetka, pak
Market, Amy a najednou ten náš barák začal žít. Takže tu situaci Dcerka pak úplně
přehodnotila.
1: Čím myslíte, že to bylo?
2: Dcerka nám sama říká, že to je díky tomu, jak děti měli skupinku samy pro sebe, že oni si
nacvičovali různé modelové situace a najednou Dcerka začala vnímat úplně všechno jinak. Do
té doby měla představu o té bezprostřední bezchybnosti, snažila se být tou velkou drsnou
vůdkyní, aby ty holky byly kolem ní, ale když těch holek je hodně a každá chce být vůdkyní,
tak je to problém. Ale tady se to naučila, díky tomu nacvičování. I nám říkala, že se tady
hodně naučila, že sem chodila ráda a naučila se jednat s kamarádkama. Dcerka se těšila, vítala
skupiny.
1: Říkali jste to i někomu v rodině, že někam docházíte?
2: Říkali jsme to i v rodině, našim rodičům. Samozřejmě, jak je ve společnosti velký strach
z psychologu, tak hned říkali: „Ježiš marjá, co má holka za problém?“. My jsme říkali, že
v podstatě jako žádný. Jen, aby se posunula někam dál. Naučí se tam něco, co ji neumíme
naučit my ani ve škole. Tak pak moje máma začala mít špatné svědomí. Říkala mi, že ona pro
mě udělala úplně všechno. Tak jsem se ji ptal, proč to hned vztahuje na sebe. Tady je jiná
doba, situace a děti se vychovávaj jinak. I se tam promítlo, že já jsem měl problém, tak možná
si promítla tu drezúru té bezchybnosti, která podle ní byla v té době správná. Říkali jsme to i
ve třídě paní učitelce, že bude Dcerka docházet do poradny. Paní učitelka neměla úplně
pozitivní reakci ale ani žádnou takovou tu negativní. Spíš to přijala. My jsme se snažili s ní
konzultovat, proč má Dcerka takový prospěch a paní učitelka říkala, že nějaké dítě nadané je a
někdo není. Spíš pasivní postoj. Porozumění z její strany tam nebylo. Zároveň tam nebyli
negativní postoje. Spíš takový zabedněný. Tak jsme se schylovali k nějakému pilování učení,
drezúře, což mi teď po tom roce přijde jako naprostá hloupost.
My jsme si i nastavili takový pravidla, což vzešlo i z konzultace s rodiči. Partnerka měla
hodně emotivní projevy na špatné známky. Křičela a dávala najevo nespokojenost. Já jsem ji
řekl, ať toho nechá, že to má na to dítě hrozný dopady. Špatný známky řešíme tak, že Dcerka
musí zjistit, čemu Dcerka nerozuměla a pak musíme máknout, dohnat to. Je to konstruktivní

řešení bez emocí. Dřív to bylo: „Po kom jsi, co z tebe bude.“ Já tohle prosadil. Tohle jsem si
uvědomil během tady toho sezení. Jedna maminka totiž i ukazovala, jak se zlobí na svého
syna. Tak to jsem si říkal, ježiš marjá, to jsme praktikovali taky a to je úplně hrozný. To jako
určitě ne.
1: Líbil se Vám systém ten skupin?
2: Když jsme měli i ty společné hodiny s dětmi, tak to bylo takové odlehčení. Takový ten
tunel. Myslím, že kdyby to byli pouze rodiče bez dětí, tak by se to tak víceméně odcizilo.
1: Chodil jste rád na skupiny?
2: Ano, těšil jsem se. Ale asi 4 týdny jsem vynechal z důvodu nemoci a práce v zahraničí.
Partnerka sem však nechtěla chodit. Jí bylo i nepříjemné, když jsem já chodil na terapii. My
jsme docházeli i na párové sezení, což bylo hodně náročné. Měli jsme náročné období i mezi
námi. Myslím si, že se ale dost zlepšila za poslední dva roky. Ona nechce být však skenována.
Zajímavé bylo, jak se na mě ostatní maminky dívaly. Říkali mi: „ty jo, vy sem chodíte, to ten
můj by sem vůbec nechodil“.
1: Jak jste se cítil jako muž mezi ženami?
2: V pohodě, nedělalo mi to žádné problémy. Nepotřeboval jsem žádného chlapa do party. Já
jsem to spíš chápal jako zdroj informací, jako zdroj impulzů jako jsou ty moje postoje
správný, měl bych se zamyslet nad něčím jiným, poznám něco jiného, a když jde o vaše dítě,
tak nevnímáte, zda do skupiny chodí muži nebo ženy. Spíš jsem sem chodil proto, aby se dítěti
vedlo dobře.
1: Dozvěděl jste se o Dcerce něco nového?
2: Tak co nás překvapilo, tak ten test inteligence a i ta manipulace. Tam kde bývá manipulace,
je to taková hra, kdy počátek té hry je nezájem z jedné strany a pak se snaží s tím něco udělat.
Já o tom mám hodně přečtenýho. Navíc i zkušenosti z práce kde jsem vyhořel, protože jsem si
myslel, že všechno zvládnu nejlíp, stejně jako můj otec. Indián nezná bolest. Hlavně
nedůvěřovat okolí. Pak jsem ale viděl, že mi ten můj obchod tak nejde, pak jsem se zhroutila,
přehodnotil jsem situaci. Ale třeba jsem zjistil, že obchod o té manipulaci není, spíš jde o to
zjistit, zda ten člověk to opravdu potřebuje a pak je z toho radost pro obě strany. Musíte však
překonat různé brzdy třeba strach z odmítnutí. Snažím se netlačit na pilu. Zjistil jsem, že
spousta těch informací vím, já sám. Pracuju na osobnostním rozvoji neustále. Vím, že bych
sem třeba nikdy nešel a řekl bych vám, že je to blbost a holka se má učit sama.
1: Jaká byla atmosféra na skupině?
2: Byla příjemná. Vždy tam byly dvě psycholožky, které se snažili navodit vstřícnou
atmosféru, aby se lidi uvolnili a mohli mluvit o svých problémech.
1: Viděl jste tam nějaký posun od začátku do konce?
2: Ze začátku byl velký ostych, budou mě analyzovat nebo ne? Ale já jsem to tak zhruba
věděl. A6 po nějakém pátém sezení řekli, že se definuje nějaký problém a bude to mít jasný
řád. Díky tomu jsem si to hned taky víc ujasnil. Pak si myslím, že jsme si i začali navzájem
pomáhat. Myslím, že jsme si i navzájem pomohli i se stresem.
Obecně mi to přišlo velmi užitečné. I ty společné hodiny s dětmi. Člověk tam pak dává nějaké
struktury svoje.
1: Je nějaké téma, které vám chybělo?
2: Třeba to dětství možná víc rozebrat. Uvědomil jsem si, jaký dopady to naše chování mohlo
mít dopad.
1: Jak se Vám líbil přístup terapeutů?
2: Vřelý, lidský přístup terapeutů. Bylo to vidět i na těch společných skupinách i to hodně
oceňovala, jak jsme společně dělali.
1: Sdíleli jste to s dcerou?
2: Ano, ona byla velmi zvědavá. Ptala se mě, jak ty děti vlastně hodnotíme, že si tam o nich
povídáme. Jak to tam vlastně je. Říkal jsem ji ano, my si povídáme o dětech a o tom, jak
s vámi máme pracovat. I jsem jí říkal, že kdybych na té skupiny nedocházel, tak bych se
choval jinak než teď, když přinese špatnou známku. Tak se divila, že jsem se to naučil tady.
Říkal jsem ji, že i rodiče dělají chyby a mění svoje postoje. Povídali jsme si o tom i v průběhu
týdne. Dlouhou dobu nám ani nepovídala, co tady dělají a jen říkala my hrajeme takové hry a
já ti to nepovím. Tak jsem si říkal no tak dobře. Jakoby mi říkala, tak se starej, zjisti si to sám.

Pak se zlepšilo všechno, po všech stránkách. Najednou nám začala říkat, jak se opravdu s těma
kamarádkama cítí, dřív chodila taková zatvrzená, „nic nevím, nic nepovím“. Někdy jsem měl
pocit, že máme doma agentku CIA a ne dceru, ale teď najednou s náma sdílí, co bylo boží a
tak. Teď máme takový prožitky.
Hodně zmiňovala tu hlínu a pak to, jak jsme si vyměnili role, že jsme měli hrát to, že my
rodiče jsme jako děti přinesli špatnou známku. To bylo hodně zajímavý. Nesehrál jsem ji,
protože to bych jenom mlčel a ona by na to nereagovala. Já jsem měl hlavně pocit, že se tomu
musí zasmát a nějak si to zrekapitulovat.
1: Bylo něco, co vám chybělo?
2: Dcerka se chtěla naučit, jak komunikovat s těma holkama. Což si myslím, že si odnesla.
Hlavně to, že se nedá se všema vycházet, že život je o kompromisech. I když se něco někomu
nelíbí, tak to není konec světa. Určitě se naučila zacházet s konflikty. Dcerka i začala být víc
realistická hlavně skrz spravedlnost, už se tak nehroutí. Což je výsledek téhle skupiny. Ani ta
manipulativnost už se neprojevuje tak výrazně. Minimálně to překlopila do toho, že se ostatní
necítí, tak špatně.
1: Myslíte si, že se obtíže zmírnily?
2: Já si myslím, že ano. Tak tam šlo hlavně o komunikaci s kamarády. Aby dokázala změnit
určité postoje k nim, k sobě a to se podařilo jenom tím, že jsme je změnily i my. Dcerka sama
řekla, že příštím rokem už sem chodit nechce, aby měla více času na kamarádky. Skupina
splňovala takový mikrokosmos těch přátel. I když tady byla jediná holka, tak sem chodila
velmi ráda. Měla tady pocit přátelství.

Příloha 6: Rozhovor s matkou (M)
1: Možná na začátek bych se zeptala, proč jste vlastně sem začali chodit s Synem?
2: Protože měl problémy ve škole; vlastně on je má do teďka, nebo teď se to zase
vystupňovalo, protože prostě, že jakože on šikanuje děti. Ne že on je ta oběť, ale spíš že on
šikanuje děti. Jenže je to tam takový sporný, prostě tam taky není úplně jasný, kdo koho, že jo,
no. Takže kvůli tadyhle tomu, no. Že vlastně tenkrát na něj někdo napsal stížnost. A oni když
tam je uvedený, že dítě šikanuje, tak se to prostě musí vyšetřovat, a to. A já jsem radši teda,
než aby ho oni někam posílali, tak jsem s ním šla radši sama, že jo, sem. Jako sama od sebe,
aby to nebylo jako z podnětu tý školy.
1: A kdo napsal tu stížnost? Jako ve škole se…?
2: Ne, rodič nějakej. Ale to já nevim. Ona tenkrát mi to učitelka dala s tím, že to bylo
začerněný, že oni to nesměj asi ukázat, kdo jako je ten.
1: Jo, jo. Takže rodič jakoby napsal paní učitelce a paní učitelka kontaktovala vás.
2: No jasně no. A já jsem pak, na to konto jsem šla sem, k panu doktorovi – tomu, já si
vždycky nemůžu vzpomenout, jak se, jak se jmenuje – k Šajtovi, no. A tam vlastně teď u něj
jsme, že jo. Protože on má tu školu pod palcem vlastně tuhletu, co chodí Syn.
1: A co to je za doktora? To je jakoby normálně…
2: No tady, jako k panu doktoru Šajtovi.
1: Jo, jo, jo, jo. Takže ten vám doporučil sem chodit na ty skupiny?
2: Na ty skupiny, no.
1: Že vám o tom řekl. A jaký to pro vás bylo, když jste se takhle dozvěděla, že tady jsou tyhle
skupiny, tak…
2: Tak mě to zaujalo docela. Jsem si řikala, že by mu to mohlo nějakym způsobem pomoct,
nebo že prostě jako by to nemuselo bejt špatný, no.
1: Takže jste si to ani nějak dlouho nerozmejšlela. Prostě…
2: No, tak ono ani není docela jednoduchý se sem dostat, že jo. Že jako vlastně já jsem sem
pak na podzim volala a jako že ho tam teda umístili a dobrý, no. Nějak jsem nad tím
nepřemejšlela, jsem jako chtěla, že jo, no.
1: A řikala jste to i Synovi teda, že sem budete chodit?
2: Jo, jo, jo. A on sem chodí teda rád, no. Oni některý ty rodiče třeba řikaj, že ty děti sem moc
nechtěj, nebo to, ale on teda sem chodí rád.
1: A vzpomínáte si, jak jste mu to řekla? Jakoby, jak jste mu to…
2: Úplně normálně. Já jsem se s tím moc… jako nemažu. Jako nebo že bych mu lhala nebo že
bych mu něco řikala. Normálně, že prostě budem chodit sem, no, a hotovo.
1: A věděl, že to je kvůli tý šikaně? Nebo zmínila…
2: Takhle. Věděl jako, že to je kvůli tomu, že prostě v tý škole jsou problémy, no, to jo.
1: A jak na to…
2: Takhle, ona šikana. Já řeknu jako, co ono to vždycky je. Ono je to i o tom, že on, já nevim,
třeba se hádaj a on řekne prostě někomu, že mu rozbije hubu, nebo takhle, no. A oni to hned
berou jako šikanu. A vlastně se ty děti hádaj blbě, že jo. Navzájem. Tak. Zase je lepší tomu
předcházet nějak, než to nechat bejt, že jo, no, tak.
1: A vzpomínáte si, jako co na to Syn řikal? Řikal jako že jo, dobrý, nebo nevěděl, nebo mu to
bylo jedno, nebo…
2: Em, já myslim, že mu to vcelku bylo nějak jedno. Jako že to neřešil moc. No. Já myslim, že
to neřešil nějak, no. Že by jako se nějak bránil tomu, nebo…
1: A ví o tom ještě nějaký vaše nejbližší okolí, že sem tahle chodíte?
2: Jo, já se o tom bavim úplně normálně. Jako že to nepovažuju jako, že by sem se nějak měla
stydět nebo.
1: A kdo to třeba ví? Třeba prarodiče to vědí?
2: Jo, všichni. No tak, jako příbuzní to vědí, že jo. No, já nevim, švagrový a tihleti to všechno
vědí. Normálně, i jako co se bavim třeba… Tak ve škole to učitelka to ví, že jo, to je jasný,
no,…
1: No, to jsem se chtěla zeptat, no, jak to.

2: A jako co se tam bavim s nějak maminkou, že jo, tak taky. Protože jak řikám, já se o tom
jako s tim netajim nějak, no. Že na tom nevidim zas nic nenormálního.
1: A na ty skupiny sem chodíte sama, nebo se s někym střídáte?
2: Sama sem chodim.
1: Sama. A líbí se vám vlastně ten systém? Že tady probíhá ta rodičovská skupina a zároveň i
ta dětská jakoby ve stejnej čas. Nebo byste to chtěla nějak změnit?
2: No, mně to přijde dobrý, protože si před těma dětma toho tolik nemůžete říct, jo, že tam si
můžete říct věci, který prostě ty děti by neměly slyšet, třeba, že jo, nebo nemusej. Tak mi to
přijde tenhle systém dobrej, no. I mi přišlo dobrý teďko, že vlastně teď jako byla ta zpětná
vazba, že nám říkali ty děti, jak se tady jevěj, že jo, no. A pak jednou za čas, když je ta
společná, tak jako takový mi to přijde dobrý tohle to řešení.
1: A dokázala byste třeba popsat tu atmosféru na tý rodičovský skupině, jaká tam jakoby je,
panuje?
2: Já myslim, že docela dobrá. Že takhle tam zůstali – oni tam chodili ještě jiný lidi, že tam
někdo přestal chodit, někdo přibyl – a myslim si, že takle tyhle ty rodiče, co tam jsou, tak
dokážou i jako komunikovat, že někdy tam je někdo, že prostě jenom mlčí třeba a nic neřekne,
že jo nebo tak, a že teďka ti, co tam zbyli už na závěr, tak ti jsou už docela takový, buď se
s nima dá o tom bavit, nebo že se tam jako probíraj ty věci. A přijde mi to docela dobrý, no.
Řikám, pár jich odpadlo, nebo nevim, jestli oni to měli možná jenom na toho půl roku někdo,
že jo, nebo.
1: A jak byste hodnotila jakoby sebe na tý skupině? Myslíte si, že tam jakoby hodně mluvíte,
nebo…
2: Já si myslím, že tak přiměřeně. Jako mluvim, no. Nemlčim teda úplně. Že když něco
potřebuju sdělit, tak sdělim, a vyloženě nemlčim, no.
1: A líbí se vám to vedení z hlediska těch psychologů, psycholožek teda?
2: Jo. Jako nemám proti tomu nic, co bych jako mohla říct, no.
1: A co se vám třeba líbí nejvíc?
2: Mně se líbí to, že vlastně tam můžete říct – nevim, jak oni tomu říkaj, ta metoda, že řeknete
to svoje, a oni, teď na to reaguje někdo, že jo, a pak se to shrne dohromady; já nevím, jak oni
tomu říkaj.
1: Ty bálintovský skupiny?
2: No, no, no.
1: To sdílení toho problému.
2: No, no, no. To se mi třeba docela líbí, že ti lidi na to řeknou svůj názor, a vlastně tady v tom
momentě jsou nuceni všichni mluvit, že jo. Víceméně. Že jako, nebo by měli říct na to nějakej
ten názor, no. Tak tak jako. To se mi docela líbí.
1: A něco, co vám bylo třeba nepříjemný, nebo co byste jako vytkla, nebo…
2: Mm, tam jako nic. Takhle, jako stalo se mi, že jsem měla blbou náladu, tak jsem prostě
řekla, že třeba nechci o něčem mluvit nebo tak, tak to bylo vzatý v pohodě, a jako nemám tam
nic proti, že by mi tam něco vyloženě vadilo nebo že by sem nechtěla mluvit nebo že by mě
tam někdo nutil nebo tak, tak to vůbec. Úplně v pohodě.
1: A vidíte tam u sebe nějakej rozdíl třeba od toho září, protože vy jste tady vlastně celej rok, a
jakoby teďkonc? Nějak i třeba pocitově nebo nějak, jak to…
2: Tak rozdíl je v tom, že se mi teďko třeba před těma lima líp mluví, že jo. Protože už za ten
rok, nebo za toho třičtvrtě roku, že jo, tak už jako přece jenom se tolik před nima neostýcháte
nebo tak, takže jako podle toho. Že spíš jsem ztratila ten stud mluvit před těma lidma, no.
Protože už jsem si zvykla, tak si zvyknete, no.
1: Myslíte si, že jsou nějaký věci, který jste tam jakoby nabyla a potom je použila potom i
třeba jakoby v reálu doma třeba? Nebo že se vám tak jako vyvstaly prostě při nějakejch…
2: No, určitě. Jsme se bavili právě jednou, že je důležitá důslednost, že jo. Že jako nejde
prostě, já nevím, dycky na to dítě říct „a teď nesmíš tohle“, což já samozřejmě taky dělám, že
v tom afektu mu prostě zakážete všechno možný, i to, co nejde zakázat, že jo. A že to není
dobrý, že prostě je potřeba to dodržet. Tak to jsem pak udělala, že Syn zlobil, tak jsem mu
zakázala jít na oslavku a to jsem prostě dodržela, jako že nešel, no. To bylo jako takový, že

jsem se toto držela. Jsem si řekla sakra, to už musim jako jednou něco aspoň dodržet, no. Že
todlento, no. (08:10)
1: Takže jste tam jakoby něco řešili a potom jste si to přece jenom vzala do tý praxe. To je
super. A přišlo vám tam něco, co bylo jakoby třeba i úplně zbytečný, že byste jako vůbec
neřešila, nějaký téma, který vám přišlo i úplně mimo třeba…
2: Jo, bylo tam… Ta paní už tam nechodí, to ta pani, že vlastně nám furt vyprávěla, jak, že to
její dítě je strašně chytrý a že je tak chytrý, že má právě tyhlety problémy. Tak to mi tam
trošku jako lezlo, to bylo takový, že fakt to některý ty lidi, že jo, nebo i já mám daleko větší
problémy než to, že to dítě je moc chytrý, že jo. To mi… Ona tam byla asi jednou nebo
dvakrát, pak už nepřišla. Tak to mi přišlo třeba zbytečný.
1: A je nějaký téma, který naopak vám jakoby, vám osobně chybělo? Že byste ho potřebovala
jakoby probrat, že ho máte někde v hlavě a potřebovala byste si ještě o tom třeba promluvit,
ale…
2: Tam je to totiž tak, že vlastně většina těch dětí, co tam jsou, tak jsou oni jakoby ty oběti
braný, nebo že, já nevim, že se neuplatněj v kolektivu nebo todleto. A vlastně s Synem je to
jako naopak, že jo, trošičku. Takže mi přišlo nejdřív, že on tam do toho vůbec nezapadá, ale ve
finále jako pak, když posloucháte ty lidi nebo to, tak... jo, že jo, no. Že v podstatě on taky, ty
děti se k němu teďkon v tý škole chovaj hnusně a pomalu se to obrátilo, že on je jakoby ta
oběť. Že jo než... že víceméně, teď už mi to přijde, že to má podobný jako ty ostatní děti tady.
1: Ale ze začátku to jste myslela, že to je jakoby naopak? Že…
2: On Syn, já jsem s ním tady kvůli tomu, že on ubližuje, že jo, a tady věčně co jsem
poslouchala ty rodiče nebo tak, tak většinou ty děti byly jako ty, ty oběti vlastně, že jo, no.
1: Takže možná tohle by vám tam ještě jako by víc chybělo. I když teď říkáte, že je to, teďkon
už zase naop…
2: No, teď už je to takový, že už se to srovnalo a že už mi přijde, že to tam jako se hodí i, no.
Nebo srovnalo, no. Srovnalo, ale…
1: No, a myslíte, že teda od toho začátku toho problému, že vlastně se jakoby, nejdřív Syn byl
takovej, že on byl ten jako – já nevim, jako, nechci říct, že jako – šikanátor nebo útočník, a
teďkonc že je jakoby spíš oběť? Tam je takovejhle…
2: Tam je to celý takový zvláštní tam. Prostě v tý škole, tam to je nastavený od začátku celý
špatně, protože ta učitelka, prostě, ona, on jí nesedl, že jo, jako Syn, mi přijde. Prostě ze
začátku to bylo o tom, že furt, že jo, vyrušuje, a ona je zvyklá mít nějakou, já nevim, asi
klidnou, dokonalou třídu, a prostě jí nezapadal do toho konceptu. To bylo jakože, jo, prostě
vyrušoval a ona se furt jako ho stavěla do tý role, že on za všechno může, jo. Ta učitelka to
začala ale dělat. No a ty děti, že jo, ty děti samozřejmě jsou na tohleto vnímavý, tak ty se toho
chytěj, no a za ty tři roky, že jo, tak to už je úplně prostě, to je cokoli se stane, tak to udělá on,
víceméně, jo. To se ho nechci zastávat, on zlobí, jo. Doma taky zlobí nebo to. Ale takový,
nevim, no. Právě řikám, že je to takový divný, no. Že už i zvažuju, jestli bych ho fakt neměla
dát někam jinam, nebo že prostě…
1: To jste vlastně říkala na tý společný, že tam jsou nějaký i takový prapodivný metody, že?
2: No, právě no. Teď už mi vlastně bylo řečeno, to jsem tady říkala minule právě na tý
skupině, že oni teďkon byli na škole v přírodě, tam on nejel teda…
1: Jo, to taky vim, no.
2: Byl doma. Já jsem teda chtěla, aby normálně chodil do školy, to jsem si myslela, že on bude
normálně chodit, tak to mi bylo doporučeno, že ne. Aby tam jako nekazil ty děti ze druhý
třídy, nebo já nevim, co to bylo. No a vlastně, ještě než odjeli, tak mi učitelka napsala, že
vlastně s ním do tý školy jako budu muset chodit. Až se vrátěj. A dneska jsme teda byli u
doktora a zejtra jde, no, a čekám teda, co bude, že jo. Ale prostě řeknu, že tam nepudu. Protože
to není, mně to nepřijde dobrá metoda, že jo, abyste tam jako zneužívala… Nebo co jako tam
budu dělat já. Já tam budu sedět s ním v lavici?
1: No, to určitě, jako si myslim, že na to nemaj právo, no. A navíc jako máte svoje zaměstnání
a věci, to je prostě…
2: To je prostě, je to takový zvláštní, no.
1: To teda hodně, no. A to vám jako přímo napsala „vy budete muset docházet se synem jako
do školy, no“…

2: Já, to nevymyslela, podle mě ona to vymyslela, takovýhle metody má tam ta ředitelka.
1: Ředitelka, no. To taky říkal Syn, nebo vím, že jakoby ta ředitelka je nějaká zvláštní trošku.
Tak určitě bych si s ní třeba i promluvila přímo s ní, já nevim, jako jestli jste s ní někdy
mluvila, ale…
2: No, tak jo. My jste byli u tý výchovný komise, že jo. My jsme měli výchovnou komisi,
takže…
1: Jo, jo, jo. A proč Syn nejel na tu školu v přírodě?
2: Protože zlobí, a tak si to nepřáli rodiče, protože rodiče se bojej, aby nějak neublížil jejich
dětem, nebo něco takovýho jako ty…
1: Až takhle to je vyhrocený. To jste vlastně říkala, že minule jste byla ve škole, že tam šla
nějaká maminka… Hm, to musí být i jako pro vás hrozně nepříjemný, že jo, že jako člověk se
s tím potýká, teď jako neví…
2: Hlavně ty rodiče jsou takový, že se do všeho taky monutjou, že jo, že nenechaj ty děti
chvilku jako vydechnout samotný, no nevim, prostě, no.
1: Hm. A sem ještě k nějakýmu jako zvlášť psychologovi chodíte?
2: No k tomu panu doktorovi…
1: Jo, jo, jo. Tak jo.
2: A vlastně jsme objednaní pak na září ještě i na psychiatrii ještě, no.
1: Jo, to určitě je dobrá, dobrá volba, no. No určitě bych to s ním řešila jakoby víc, no. Tohle
mi nepřijde jako úplně normální jako situace, no. A jako hlavně i pro vás to musí bejt hrozný,
a i pro Syna vlastně, že jo, to jako on v tom vlastně je a…
2: To já jako každý ráno, když se, tak se mi dělá špatně úplně, že má už jít do školy. Není to
příjemný, no.
1: No právě, no.
2: Je to blbý, no. Teď zítra už zase si řikám „ježiš marja, tejden byl klid, jak byli pryč“, no.
1: A přišlo vám třeba během toho týdne, co byl, Syn teda nechodil do tý školy ňák, nějakou
změnu toho jeho chování? Třeba přišel vám jako…
2: No, byl hodnější, teda o trošku, než když chodí do školy. Jako taky na mě, on má takovou
povahu právě, že když někdo po něm něco chcete, nebo když na něj zvýšíte hlas, tak on začne
bejt jako takovej agresivní trošičku. On na mě jako je sprostej nebo to, jenomže právě taky si
řikám, jestli to není tim prostě, že má ty problémy v tý škole a že si to vlastně na mě všechno,
že jo, že ono se říká, že ta máma je vlastně hromosvod, že jo, no.
1: To určitě, no. Může to bejt tim právě, proto se ptám, jestli…
2: Ale on říká… Já to bych chtěla úplně nějak, jako strašně prostě sprostej, jo. Ale to prostě já
vůbec nevim jako, kde se to bere v něm, jo, no. Tak dneska ty sprosťárny ono to není jako
těžký, že jo. Já když čekám na něj před školou, tak když ty děti vidim, to je jako…
1: No, určitě, no. Spíš je zvláštní, že to jakoby používá takhle i doma, no. Že to je…
2: No na mě, že jo. Ale to jsou teda jako výrazy, to jako. Ale prostě, prostě to se dostane
vždycky do takovýho afektu.
1: Hm, že je dost takovej impulzivní prostě, že to jakoby je úplně… Dobře, dobře. Co teda si
myslíte, že Syn třeba na těch skupinách jako dělá tady? Máte, povídáte si o tom s nim?
2: No, tak on mi říkal, že tady něco malujou, hrajou, že jo, že tady odpočívaj na těch…
1: Na těch pufících.
2: Na těch pufících. Docela jako je tady spokojenej, no.
1: No a vidíte teda ten rozdíl mezi tim začátkem toho chození a teďkonc? Nějakej, nebo třeba
v průběhu i jako, jak byste to popsala třeba?
2: Podle mě, jako bych řekla, jako že nevim, no. Tohleto. On je, řikám, furt stejně impulzivní,
jo. Že v tomhletom se to prostě, že to si myslim, že to není o tom, že to je, řikám, to už je o
nějakym tom psychiatrovi třeba, nebo o něčem, si myslim já, že tohleto jako jentak se ze dne
na den nebo, prostě vyřešit asi nejde, no. Řikám, on tady je spokojenej, jako chodí sem rád,
právě že mi i říkal, že jo, že vlastně tady docela se i s těma dětma kamarádí, že jo, že jako
nemá tady žádný problémy, což v tý škole je hrozný proti tomuhle tomu, no.
1: A v tý škole nemá žádnýho vůbec kamaráda?
2: Ale má kamaráda, ale to s nima vlastně chodim na ping ponk, jako že je tam vodim oba dva,
ale to taky, to je takovej kamarád, že vlastně, i když třeba, já nevim, se dostanou do nějaký

situace, že on ví, že ten Syn si nezačal, že byl u toho, tak to neřekne, protože se bojí, že ty děti
se budou chovat tak, jak se chovaj k Synovi. Tak že se budou chovat k němu taky tak, když se
ho zastane, Syna. Jo, že vlastně se jako nepostaví za něj, no.
1: No, to mi přijde hrozně vlastně zajímavý, že takhle, jak to popisujete, tak to je fakt jako
kdyby jakoby Syn byl vlastně ta oběť, že jo.
2: No, to teďka začla říkat i učitelka, že jo, no.
1: Že najednou jakoby z nějaký jako šikany prostě se to úplně otočilo, fakt jak kdyby, ještě
s tim zastáváním, že jo, to je takový typický, jako že tam je sám, protože nechce…
2: No. A to je ještě dobrý, že on má docela tu povahu takovou jako splachovací, že jiný dítě
to už by se z toho támhle věšelo někde na lustru, jo, z toho, co on tam má, jo, podle mě.
1: No, jenomže splachovací, to je právě otázka, že jo. On není asi tak úzkostlivej, nebo není že
by brečel a tak, ale zase je agresivní, že to je zase to…
2: No, že to vybíjí, jinak, no.
1: Tak třeba ho to zatěžuje hodně právě, no. Akorát každej to má jinak. Že normální dítě by se
třeba rozklepalo, rozbrečelo, nechtělo by do školy. A někdo to má, že…
2: No, on je zlej, no. Vlastně potom…
1: No, no.
2: Tak to něco musí mít společnýho s tou školou, protože vždycky byl zlobivější, ale nikdy se
nechoval takhle, jako se chová od tý doby, co chodí do školy. A teď oni se mu posmívaj, že je,
jako že je tlustej a já nevim co, jo, prostě takovýhle... To právě jsem s ním dneska byla na tom,
na obezitologii, a přitom on není zas tak…
1: Není! A hlavně to se ještě úplně jako změní.
2: No tak, ale on ten doktor říkal, že je lepší zase to podchytit, že má, on má, když to tam
spočítal, tak že má asi šest kilo jako nadváhu nebo to. Tak to není hrozný. Ale že je lepší
opravdu takhle třeba jít a podchytit to. To jsme byli právě v Motole u toho, on se jmenuje, ten
Marinov, to je takovej jako docela známej to, a on je takovej zvláštní. Syn říká „ježiš to je
blázen nějakej, ne?“. Protože on teda jako, to, co nám tam vyprávěl… Ale nepřišel mi špatnej.
Myslim si, že jako může na ty děti to působit tak, že se chytnou za nos a že jako... Tak
uvidíme, máme tam jít v září. Že teda začne nějakej ten, jako se to ňák víc taky skupiny zase.
Teda ne skupiny, ale že prostě nějak proces jako že to trvá dva roky a že se tam musí chodit
převažovat a nějaký takovýhle. Tak to si myslim, že to zas taky není špatný, no. Protože, ale to
jsme měli třeba i na tom, na ping ponku a tak já řikám „zase není tak tlustej, aby to bylo na
posmívání“, no, že to zas. Nevim, no. Ale tak ony ty děti taky dokážou bejt, že jo.
1: Co že dokážou?
2: Že dokážou bejt zlý, no.
1: No, to určitě, no. A jenom s tím doktorem, jak jste říkala, tak on jakoby byl nějakej
legrační, jo, nebo měl nějaký takový legrační průpovídky…
2: Ne. No, jako on byl takovej zvláštní, no. Prostě on má takový jako zvláštní asi metody a
trošku na to upozorňovala i obvoďačka, ta už vycítí, že prostě, že někdo to nezkousne, ty jeho
řeči. A to. Mně to nepřišlo hrozný, no. Jako je prostě…
1: Takovej svůj.
2: No. Hodně svůj.
1: No a jenom, když se teda vrátím k tomu, k tomu rozdílu. Tak jako vidíte, vy jste teda říkala,
že teda tam je ještě potřeba nějaký jako, nějaká jako psychofarmaka nebo něco takovýho, už?
2: No, to nevim jestli zrovna jako. Já bych zrovna ty prášky jako nechtěla.
1: No, jasně. A nebo prostě…
2: To je asi poslední možnost.
1: Vyšetření toho psychiatra. Ale…
2: Tam jde o to, jestli tam fakt třeba nemá nějakou tu lehkou mozkovou dysfunkci, jo? Nebo
něco takovýhodle, no.
1: Jo, jo, jo, jo. No a teda všimla jste si teda nějakýho rozdílu jakoby?
2: No, moc ne právě.
1: Moc ne.
2: Moc ne. Že je jako furt stejně výbušnej, jo. Že…
1: A pořád jakoby stejný problémy ve škole.

2: Ono teďko, co jsme sem vlastně začali chodit, tak byl klid. Až to teď. Prostě teď se to zas
nějak rozjelo, nebo já nevim. Mně přijde, že oni... On na tu školu v přírodě původně měl jet a
že těsně před tou školou v přírodě se semlelo tohleto všechno. Tak mi přišlo, jako kdyby to byl
nějakej nátlak na to, aby na tu školu v přírodě nejel. Že prostě to je vyloženě v souvislosti
s tim tohleto, tak prostě, tak nevim. A do tý doby celkem v klidu byl. Tam nebylo nic, v tý
škole neměl… Ještě ho chválila, já nevim, na třídní schůzce, že se zlepšil i v chování, no. A
pak najednou bum a tohle zase, že jo, tak.
1: Mně jenom jakoby přijde zajímavý, že na začátku jste říkala, že on jakoby byl branej jako
ten, kterej to jakoby dělá a teďkonc jakoby je to obráceně. Tak si řikám, jestli třeba na to
nemůže mít jakoby nějakej vliv třeba i tady ta skupina? Jestli třeba…
2: To si, to si nemyslim. Tam v tý třídě je to takový, že… jako oběť, on teďko oběť… On je
branej jako takovej, jako že vlastně, ne že by byl oběť, ale prostě vždycky za všechno může on
prostě. Pořád jako, jo. To je, že cokoli se, tak vždycky oni „tak a to byl prostě Synek“ a
nazdar, že jo. A přitom si třeba ti kluci se, já nevim, se pošťuchujou navzájem, že jo. Prostě, že
tam musej furt mít nějakýho viníka. Mi přijde, jsem říkala, kdyby Syn odešel, by mě zajímalo,
jakýho by si našli obětního beránka.
1: To jo no. To je právě otázka, no, jako že jestli fakt to už není jako oběť, jakože když takhle
pořád jako vinu na něj, tak je to jako zvláštní, že jo, nemůže přece to dělat pořád jeden a ten
samej. Jako dokola. A vy jste se třeba byla v tý škole tam podívat, jak to tam jakoby funguje,
já nevim, o přestávce, nebo?
2: Nebyla. Ale vim to, jak to tam funguje. Oni jsou tam právě, oni maj třídu nahoře úplně, oni
tam udělali takovej jako až, úplně nahoře pod půdou, vlastně místo půdy nebo místo čeho to
je. A tam právě učitelka jako to vzniklo kvůli tomu, to vlastně, že bych tam měla s ním chodit,
že o těch přestávkách, že se bojí je tam nechávat samotný, tak to já jsem si myslela, že je tam
nenechává samotný. Teda i upřímně, jsem si říkala, to bych se bála je nechat normálně, že jo,
samotný. Že musí přeci taky někam jít a já nevim, co si, a to, a že právě když je tam jako Syn,
tak že se bojí, aby se něco nestalo, že aby jim neublížil těm dětem. Takže kvůli tomu. A já
řikám, ale on není, on si ještě nosí do školy knížky, že si třeba čte, jo, nebo já nevim, tak…
Nevim, no. Takže vlastně jako kvůli tomu, no. A že bych tam vlastně musela dřepět celou
hodinu, a ještě s ním chodit na oběd, na záchod, všude jo. Že to je super metoda a že ty děti
jsou z toho pak tak zkrouhlý, že už nezazloběj. Já řikám, no, tak, to kdyby někdo udělal mně,
tak bych zlobila ještě víc teda.
1: No, to jo, no.
2: Že to mě by jako… Já když se vžiju do něj, tak on stopro taky, na něj tohleto by žádnej,
nemělo žádnej efekt.
1: Hm, no jasně, no. A i pro vás, že jo, takový hrozně jako úplně trauma…
2: A stejně ty děti se nebudou chovat tak, jak se chovaj normálně, když tam budu, že jo.
1: Právě. Stejně pak odejdete a on jako…
2: No a co. Tak ještě, tak vodejdu a ještě se mu budou smát daleko víc a jeho to vyprovokuje
k dalšímu…
1: Přesně!
2: Nějakým násilím. Jo, že prostě si myslim, že to k ničemu nepovede.
1: No, ale určitě tohle fakt řekněte tý ředitelce, prostě váš jako názor na to, a že se to pak ještě
může zhoršit.
2: To už mi tady říkal ten jeden pán, to už je pomalu na nějakou stížnost jako na zřizovatele,
že tahle metoda prostě, že to není možný, že jo.
1: No, no, určitě. To jako není úplně normální, že jo. Nikdo nemá právo vás tahat. Jako to, no.
2: Tak já vim, že choděj asistenti. Ale ti choděj, já nevim, když jsou ty děti, že jo, já nevim,
třeba autista nebo, já nevim, tyhlety, že jo… Tak s těma choděj asistenci, že jo, a taky se to
moc nelíbí teďko, že jo, že chtěj dělat, že by chodili do těch normálních tříd.
1: A jaký jsou pro vás ty společný skupiny? Jakoby ty společný hodiny, je to pro vás
příjemný?
2: Jo, dobrý. Určitě. Tak jsme tady hráli tu hru nebo to, tak to bylo dobrý.
1: Mm, jakou hru myslíte? Tu…
2: Takový, jak měli ty…

1: Ty obrázky?
2: Ty obrázky, no.
1: Jo, jo, jo. To vás, to je zajímavý, že to všichni jako zmiňujou.
2: Tak právě, že mě to zaujalo. To byla dobrá hra, no.
1: A jak, vnímáte tam třeba rozdíl v tom vztahu s Synem, když jste tady jakoby spolu před
ostatníma, že to je jakoby klidnější, nebo…
2: No, tak to určitě, no. Že on se chová před lidma trošku, přece jenom, umírněnějc, no. A tak
my nemáme, my jsme jako takový, že, já jsem taky taková horká hlava, že my vždycky jdeme
do sebe jako že se pohádáme a že on je v tom afektu, já jsem v afektu potom z toho, a je to o
tom, že… třeba s partnerem to ani nemá tohleto. Protože v podstatě, já jsem mu to ale říkala,
řikám „no, tak za prvé ty chodíš večer domů, takže ho vidíš hodinu večer, a nic po něm
nechceš; nechceš po něm, aby si psal úkoly, nechceš, aby si po sobě uklízel, jo“, a jakmile
jako člověk po něm něco chce, tak hned je prostě v opozici, že jo, ten kluk. Ale s ním ne, jo.
Prostě protože, řikám, po něm nic nechce, že jo. Přesně to samý má s tchýní, s babičkou, která
ho vidí jednou za uherák, tak ta mu snese modrý z nebe, narve ho sladkostma, což já nechci,
že jo, a udělá, všechno mu koupí, co chce, jo, tak to taky není dobrý, že jo, no.
1: To má potom takový extrémní trošku. Ale zas ty babičky, to je takhle u každýho, že jo, že
jakoby…
2: No, tak tohleto je jakoby přehnaný, to, co dělá ona. Ona prostě, vlastně si ty děti získává,
ona má šest vnoučat a vlastně si ty děti kupuje tim, že jim něco furt kupuje. Místo aby, místo
aby třeba v tejdu přišla a řekla „hele, nechceš pohlídat kluky a tohle, já s nima někam půjdu“,
tak to ne, ale potom prostě, když tam jdem, tak je narve, řikám, zmrzlinou, a nakoupí jim
krávoviny, jo, no. Takže to mi přijde taková opičí láska, tohle to.
1: Hm, hm. A je něco třeba, co si myslíte, že tady to Synovi jakoby tady na tý skupině jako
chybí? Že by třeba potřeboval víc na něčem jako…
2: No, já vim, že to nejde jako tady, že jo, protože je tady těch dětí víc, ale jako já bych
potřebovala, aby se ňák jako zaměřilo na to s těma sprosťárnama, že jo. Jenomže to tady, on
tady třeba ani nemluví podle mě sprostě, že jo. Nebo, jo, že to ani neni vidět nebo tak, ale
prostě... Že vůbec sama nevim, jak prostě mam, jo, mu vysvětlit, že prostě mně nemůže říkat
tak, jak mi říká, a prostě jsem jeho máma, že jo, a on to vůbec jako, mně přijde, že nechápe, jo
tohleto. Ale to řikám, to dycky, když je v tom afektu, no. Že prostě…
1: Hm, hm. A myslíte, že byste tady to téma mohla třeba vytáhnout na tý skupině, kdyby jako
na to byl nějakej prostor a čas, prostě přijít…
2: A tak já už jsem to tam tak jako na… Já neřeknu jako co, že jo, přesně, protože to by se tam
všichni asi…
1: No, tak nemyslim přesně co konkrétně, ale jako tady to, že prostě…
2: Ale to oni tam třeba ty rodiče řeknou… Jenže to je přesně ono, když se do tý situace člověk
nedostane, tak to nedokáže pochopit, nebo si říká „ježiš, to bych zvládl, že jo, a takhle touhle
metodou, nebo touhle“, ale ono fakt když jako pak v tý situaci jste, tak to vůbec jako nevíte, co
máte dělat, že jo, to já ho i zmydlim třeba, nebo já nevim, ale stejně to k ničemu není. Prostě…
Nebo si řikám, jako jestli mám jako mlčet a nechat ho vyřvat, no to taky mi, to zas já na to
nemam povahu, abych to vydržela, jo.
1: A co třeba si myslíte, že si tak jakoby odnesete z těch skupin? Protože vy už asi příští rok
sem chodit s Synem nebudete, ne?
2: Už ne, to je vždycky jenom na rok. No, tak určitě si odnesu to, že jako nejsem jediná, kdo
teda má takovýhle trable. Že spousta lidí, že jo, to má taky no, že to, tak, ne že by jako to
člověka potěšilo, no ale alespoň že v tom není sám úplně, že jo. A jo, že člověk, takový to, že
musim bejt důsledná, že jo, no. A tak, no. Řikám, hlavně to, že teda ostatní lidi maj taky
problémy, no.
1: A bylo pro vás v pohodě takhle o tom jakoby mluvit otevřeně?
2: Mm, mně to nějak nedělá problémy.
1: Nedělá problémy, hm.
2: Řikám, jako nemůžu, nechci ani teda říkat konkrétně, co on říká, že jo, protože to jsou fakt
jako někdy, že to se člověk za to až stydí, ale takhle jako o těch věcech mluvit, to mi nedělá
nějak jako problémy, no.

1: A co si myslíte, že si odnese Syn z těch skupin?
2: Tak já si myslim, že si odnese aspoň to, že jako tady ty děti se k němu chovaj normálně, že
jo. Nebo že tady má takovej kolektiv, jako že ho nikdo neponižuje, nikdo se nevysmívá a
takový. To si myslim, že tohleto tady je pro něj pozitivní, no.
1: Hm, si myslim, že jako i hodně cenný jako v tom, jestli má takovýhle prostředí v tý škole,
že jakoby vidí, že to jde i jinde jako jinak, že si myslim, že…
2: Že tady je, prostě oni v tý škole je hlavně učej jako i žalovat strašně, jo. To je prostě, že ty
děti furt na sebe něco práskaj, jo, že to už je, člověk si říká „ale panebože, takhle nemůžou pak
bejt v životě takovýhle z nich lidi, že jo, falešný a to“.
1: A jak myslíte, že je to učej? Jste říkala, že je to učej, tak tam maj…
2: No, oni musej žalovat, že jo. Nebo oni, dyť to bylo vlastně na tý výchovný komisi, se ta
ředitelka ptala Syna, protože on, vlastně tam, že jo, mu nějak shazujou věci z lavice, a on,
když už mu to shodila ta holka po desátý, tak už jí asi jednu ňák, něco jí udělal, že jo, nebo
prostě něco řekl. A ona, ta ředitelka, se ho ptala jako „ano a řekls to někomu, že ti to
shazuje?“. A on „ne, že prostě nebude žalovat“ a ona „no, ale tak kde není žalobce, tam není
soudce“, že jo. Tak to už je jako, že už ty děti vlastně vedou k tomu, že, aby žalovaly. Tak já
mu řikám „tak, Syne, asi budeš muset taky žalovat, no, tak to jinak tady v tom, tam
neobstojíš“, nebo nevim.
1: V tom systému zavedenym.
2: Tož jako když já jsem chodila do školy, tak kdo žaloval, tak byl pomalu, tak byl nejhorší, že
jo, nebo od toho se děti odtahovaly. A ne že teď kdo žaluje, tak je pomalu super.
1: Hm, a myslíte si, že se to do budoucna zlepší? To jeho chování?
2: No, nevim, no. Potře… Chtěla bych, že jo, protože tohleto jako to bylo teďko, když už je
takovejhle, tak co bude dělat, až mu bude patnáct, že jo? Jak se bude ke mně chovat. I když
ale, to říkal pan doktor (Kšadil?), že vlastně, todleta, jako ty afekty a todleto, že se to s věkem
zklidňuje, teda jo. No, ale stejně, že jo.
1: A on teďkonc bude mít ještě pořád stejnou tu pani učitelku?
2: Hm, asi jo, no.
1: A vy jste říkala, že teda zvažujete, že…
2: Zvažuju, no, tohle tady mi doporučili i jako školu, kam by jako, kdyby… Tak už jsem na to
koukala, no, ale řikám, zase mně se nechce jako jim úplně ustupovat. Protože to taky přece
nemůžou se takhle chovat, že jo, to je takový… Ale kdyby, když půjde o to dítě, tak
samozřejmě spíš se podřídim tomu dítěti, že jo. Jenže on mi říkal, když tam s nim budu chodit,
tak že si něco udělá, a má už takovýhle jako řeči, že jo.
1: Syn vám to říkal? Že si něco udělá, říkal?
2: No, když tam s nim budu chodit, nebo já už mám hrůzu z toho, že prostě Petr ho vždycky
vyhazuje před školou, že jo, ale nejde tam s nim. Tak už je velkej, že jo, tak ho vždycky
vyhodí. Já si vždycky řikám, aby on tam třeba šel, aby mu taky někdy neruplo, že jo, v hlavě a
jako nevybodl se na to a nešel za školu vlastně, no.
1: No, no, jasně, no. Ale to je jakoby hrozně zajímavý, jak vy to už cejtíte, jako že tam fakt
nějakej jako tlak i na něj je. A že už jakoby možná i byste to docela dokázala dobře pochopit,
kdyby se tak stalo, že jo. Protože jako…
2: No, to já už jsem upozornila učitelku, že jsem říkala, že prostě kdykoli on nepůjde do školy,
že já jí napíšu smsku ráno, a kdyby náhodou nepřišel, tak ať mi okamžitě jako píše, že jo. Jako
kdybych já se jí neozvala. Protože to nikdo neví, že jo. A on mobil nemá zatím ještě.
1: A je jakoby zvláštní, že to sám takhle řekl, že jo, že jako že tam, si něco udělá. Že jako to je
právě přesně ten tlak, jako se kterym on se tam… neumí jakoby vyrovnat a potřebuje si nějak
ulevit.
2: Oni to tam jako řikaj, že to vlastně tohleto, že kdybych tam jako chodila, tak že ukážu
vlastně, jak jako strašně spolupracuju s tou školou, ale to já vim, že si myslim, že to dítě taky
zas nemůže, to jako, že by mělo spíš mít, že ta máma je jako, je, že se zastane jeho proti tý
škole, než, než aby takhle strašně spolupracovala se školou. Že, já nevim, no, mně to přijde, že
by ho to fakt strašně ponížilo tohleto, no.
1: Hm, to jo, no. No a jakej teda ten vztah máte ke škole?
2: Já?

1: Hm.
2: Dost špatnej, no. Jakože mně i ta učitelka, a to je právě ono, že jako mně od začátku byla
nesympatická, no, ale, tak teď se to snažim překonat, že jo, nebo kvůli Synovi, tak jsme se ňák
tak jakoby, jo, že se bavíme normálně, ale, no, prostě nevim, no. No, od samýho začátku
prostě mi nesedla, takže tam je to i, že, já jsem říkala, ono totiž já jsem takovej typ, že na mně
je vidět, co si myslim, jo, takže já si řikám „ježiš marja“, já si hlídám na tý třídní schůzce, jak
se tvářim, jo, nebo něco, tak asi, tak asi si jako všimla, že úplně asi nehořim jako sympatiema,
no tak nevim, no. Ona je taková, mně přijde, že se vůbec nehodí k dětem, prostě. Jo, že je
taková jako, já ani nevim, kolik jí může bejt, přes čtyřicet, tak to zrovna ty ženský v tomhle
věku taky řešej si samy svoje problémy, že jo. No a teď prostě řasy nalepený, kamínky, já
řikám, ježiš, tak k dětem jako. Nevim, no. Jako když ta ředitelka, ta ji vychválila do nebes, tak
zas nevim, no.
1: Ale prostě osobnostně vám ta učitelka jakoby nesedla.
2: Nesedí, no.
1: A myslíte že teda jako se to projevuje i potom jakoby směrem…
2: Já si myslim, že jo trošičku, protože, a to ještě Syn, chytrák, že jo, to bylo vlastně úplnej
prapůvod toho, že jí řekl, že maminka o ní doma říká, že je kráva. Já řikám „Syne, pane bože“,
jako to bylo v první třídě, ne, a tak samozřejmě, že jsem to asi někdy jako řekla, že jo, když
jsem telefonovala s kámoškou, to se přiznám. Jenomže on jako prostě si říká, no, ona říká. A
já řikám „no, tak to se ti povedlo“. A teď jsem si v duchu říkala, tak mě by zajímalo, jestli ona
jako je osobnost, tak to přejde prostě a jako, no nic, ona si mě zavolala kvůli tomu do školy a
tam mě dusila, kvůli tomu dusila ještě jako, já řikám „ježiši“.
1: Jéžiš.
2: Takže todleto, tak si řikám, přesně…
1: Co jste jí na to řekla? Bych vůbec nevěděla, jako co…
2: No, já jsem říkala, já nevim, že… Jak mám vybruslit, no. Ale to, ale právě že si myslim, že
se do toho tohleto taky promítá, no. Že ony ty ženský jsou takový, že jo, že jako. Ty svoje
oso… Jako že to prostě přenášej ty svoje antipatie na ty děti, jo. Že si jako mi přijde, že
v tomhle tom jsou lepší učitelé chlapi, který se dokážou odprostit od těch… a hlavně oni tolik
problémů ani nemaj, že jo, jako ženský. Nebo ne takových, jako že… Po čtyřicítce ona řeší,
jak vypadá, že stárne, tohle to, a teď do toho tam ty děti, že jo ještě navíc, tak si myslim, že to
je takový, prostě všechno se všim, no.
1: Hm, je ještě něco, co ten, co ten vztah k tý škole zhoršuje? Jste ještě říkala něco o tý
ředitelce.
2: No, tak ředitelka, to je taky sršeň, že jo. To je… Ta už tam je ale dlouho, ta ona tam chodila
starší dcera a, předtím tam byla teda jiná ředitelka, ta byla docela fajn, jako no, ale, a pak to, a
pak tohle, to je taková, nevim, no. Taky se tam drží, už jí je bůhví kolik, že už by mohla jít do
důchodu, nebo já nevim.
1: Jaká že to je škola? Já se omlouvám, jenom.
2: X.
1: Jo, jo, jo. A nebojte, to nikde nebudu, to mě, jen mě to jakoby zajímalo, abych měla
přehled. No a je něco, co ten vztah jako zlepšuje k tý škole? Co se vám tam třeba na tý škole
líbí?
2: Tak mně ta škola byla vždycky docela sympatická, ale timhle tim se to teda hodně narušilo.
1: A čím vám byla sympatická?
2: Tak, co tam vlastně chodila Karla, tak ta neměla žádný takovýhle problémy, to tam bylo
v pohodě, že jo. A vůbec já mám jako radši tyhlety, to je stará…
1: A Karla je…
2: Dcera starší.
1: Jo aha, vy máte ještě dceru. Já myslela dva kluky, že máte. Syna a…
1: No a ještě, ale ty už je, teďko jí bude dvacet šest, takže to už je vlastně před deseti lety…
1: Dvacet šest, jo?
2: No, takže ta vlastně, ta skončila před deseti lety, no. Takže, takže… A ta, řikám, problémy
tam neměla, no. Takže vlastně já jsem ho tam dala s tim, že tu školu znám, že prostě, jsem
netušila teda, co bude, no. A vlastně pod tim je ještě škola Pod Marjánkou a tam je to zas

takový, ony ty školy mezi sebou nějak soutěžej hrozně, a prostě taky takový. A tam je to
takový, tam je to, že vlastně teďko, když byly ty zápisy, tak tam ty zápisy se dělaj formou
pomalu jak přijímačky, jo. Že takový že se tam na ty děti kladou až takovýhle nároky, ještě
než jdou… To tady ne, tady to docela jdou ty zápisy. Teď jsem vlastně byla s tim mladšim, že
jo.
1: Takže plánujete tam dát zase i…
2: On už tam je, no. Právě, no. To je taky takový zase složitý, že si řikám, ježiš, tak bude jeden
tam a druhej tam, no.
1: A měnili jste někdy školu?
2: E-em.
1: Neměnili. Jenom jste říkala, že to možná máte tak jako…
2: Neměnili. A ani školku, nic. Jako do tý školky, tam chodil jenom dva roky, protože vlastně,
to tenkrát bylo, že to, že jo, že jsem byla doma s tim maličkym, tak oni ho nevzali, no. Takže
šel vlastně až ve čtyrech letech.
1: Jo, jo, jo, jo. Jak bylo těch málo školek na hodně dětí, tak že to měli přednost, ty… Tak já
přemýšlím, jestli ještě na něco se chci zeptat. Mm, asi ne, no. Spíš hlavně jakoby mi šlo o to
zmapovat to, jestli, jestli se, jestli ta skupina vůbec jako byla co k čemu, no. Ale…
2: Já si myslim, že z toho hlediska, že prostě tady zjsitil, že jako jsou jiný děti než v tý škole,
tak to si myslim, že určitě jo. A mně vlastně to taky, tak aspoň jsem se tady vypovídala, nebo,
jo, to si myslim, že to není špatný. Řikám, že asi to takový ty jeho, ty afekty nebo tak, tak na
to bude potřeba opravdu něco jako silnějšího než…
1: A napadá vás, co by to jako mohlo bejt?
2: No, to nevim právě. Já nevim, co oni třeba na tý psychiatrii tam s nima dělaj. Řikám, jako
zas nějakou medikaci, co by se mi taky do toho taky nechtělo, že jo. Víte co, on zas není jako
nějakej neurotickej nebo, nebo že by neudržel pozornost nebo to. Právě že to, některý ty
příznaky, co on má, právě i ty sprosťárny a tohle, tak jako jsem si říkala, jako že by třeba to
ADHD nebo to, ale tam zase je, že ty děti prostě… A tady, jo, na to taky koumal pan doktor a
říkal, že mu to jako nepřijde, no.
1: Že by tam byla porucha pozornosti? No, ve škole, nebo když třeba děláte úkoly, tak se
jakoby na to soustředí celou dobu? Nebo samozřejmě jako asi nesedí jako takhle a nepíše jako
pořád, to jo…
2: Ale jo, to většinou jo. Dyť on i docela si čte jako sám, že ho baví čtení, no. Tak to taky
vydrží, že jo.
1: Hm, tak to, to by, to asi úplně ne to, no. Není na tu poruchu pozornosti. Jo a vyhovovalo
vám to, že to bylo takhle jednou do týdne, nebo to bylo moc často, nebo…
2: No, akorát, si myslim.
1: Akorát. I ta časová dotace na to, ta hodinka?
2: Hm, hm.
1: Tak jo. Tak já vám asi děkuju moc…

Příloha 7: Rozhovor s matkou (S)
1: Co syn vlastně studuje?
2: Nestuduje, on je v osmé třídě.
1: Tak, na úvod bych se zeptala, nebo bych nějak jako zmapovala, proč jste vůbec začali
navštěvovat tu skupinu? Abych měla jakoby přehled.
2: Protože Dcerka, se u ní zjistilo, přesně začátkem třetí třídy, že teda je dyslektik,
dysortografik, a že jako je ve třídě tichá a neumí se jakoby prosadit. Paní učitelka mi řekla, že
je šikovná, že se snaží, všechno, že dotahuje děti, všechno, ale že prostě, když třeba pracují ve
skupinkách, tak prostě děti tam rozkazují a Dcera je v pozadí. Neuměla jako… Třeba měla
výborný nápady, ale neprosadila se. Nebo třeba děti, když se hlásí, tak paní učitelka třeba
viděla, že Dcera se nehlásí, tak jí řekla „Dcero, ty to víš?“ a „hmm“ a řekne „znám to“ – ale až
když paní učitelka jakoby sama. Jako že by se Dcera přihlásila, to ne.
1: Takže to bylo na popud paní učitelky?
2: No, my jsme se o tom bavily, protože jsme měli na nějaký ještě... No, protože když máme
konzultace s paní učitelkou vždycky, jako ve škole, jako ke známkám, tak zrovna tam byla
tady paní doktorka Martanová, byla u toho přítomná, a tak jsme se o tom bavily. Že jako ona
je šikovná, že všechno zvládá, že jo, mám s ní práci – ona musí jako pracovat navíc, že jo – a
tak jsme se o tom bavily, a právě paní učitelka říkala „no, ale škoda, když Dcera má ten nápad,
že ho prostě jako neposune“.
--- přerušení třetí osobou
1: Takže to bylo jakoby na popud jenom tý paní učit2: Ona nám to nabídla, paní doktorka. Ona nám to nabídla. Řekla, že jako jsou takový skupiny
a že by bylo možno od toho února, že by Dcerka na- jako, když by sem o to měla zájem, že
bysme to mohly prostě vyzkoušet. A mně to připadalo jako docela jako zajímavý, protože mi
říkala, že tam budou různý děti, různý výkyvy a že právě by jí to možná mohlo posunout, a
teď já sama teď vidím, že tam ten posun je velkej, no.
1: Takže jste na to hnedkonc reagovala jako, že jste byla nadšená…
2: Ano.
1: Že tam nebyl jako žádnej důvod se nějak…
2: No, protože já jsem to Dcerce vysvětlila. Já jsem jí vysvětlila, že to bude jakoby dramaťák,
kde budou děti i hry a takhle tady tim způsobem, a ona to bere jako dramaťák, jako
dramatickej kroužek.
1: Ahá. Takže vy jste použila takovouhle taktiku, že jste přímo jakoby jí2: Ano.
1: Nevysvětlovala, že2: No, protože třeba by se jí nechtělo, nebo by... Protože ona měla kroužek keramiky, a ona je
ráda taková tvůrčí, tak jsem jí vysvětlila, že prostě, že zkusí něco novýho. Že bude mít nový
kamarády, nový kamarádky a že se tam uvidí právě s paní doktorkou Martanovou, protože je jí
hrozně sympatická, takže i tohle bylo plus. A řekla jsem, zkrátka to bude takhle. Takhle jsem
jí to vysvětlila a ona to bere a je spokojená.
1: A to jste, to jste jako konzultovala s paní doktorkou Martanovou2: Ano.
1: Že jí řeknete2: My jsme se o tom bavily, no. Já jsem jí říkala, že to takhle máme. A ona řekla, že to je
v pořádku. Že to je skupina a že jsou tam děti.
1: A jak na to teda reagovala Dcerka? Jakože byla z toho nadšená, nebo…
2: Že to chce zkusit. No a hnedka po první hodině jsem se jí ptala. Tak řikám „tak co, jaký to
bylo?“ „Jó, bylo to bezva“, protože tam jsou nějaký takový ty šmudlíci, tomu říkaj?
1: Pufíky?
2: Ty pufíky! No, z toho byla úplně nadšená.
1: Z toho jsou všichni nadšení.
2: No, že pufíci, pufíci, a to začalo. A tím jako, díky tomu to mělo ten hezkej průběh. Takže
ona je spokojená.
1: A ví o tom třeba i vaši nejbližší okolí? Nějaká širší rodina? Že takhle chodíte na
skupiny?

2: Ví to paní učitelka… Dcerka říká, že chodí na dramaťák. Já jsem to nechala. Já jsem jí to
nechala po tom jejím. Já do toho nezasahuju. Když je takhle spokojená, tak hotovo. Na
dramaťák a hotovo. Netrápím ji tim. Nebo někomu něco vysvětlovat. Protože ona nemá
problémy. Ona je jako je hodná, nemá žádný…
1: Nemá jakoby nějaký výchovný problémy…
2: Ne, ne, ne, ne. Nemá. Právě že vůbec. Ona se akorát neuměla prosadit. Nebo říct svůj názor.
1: Jo. A střídáte se s někým na té skupině? Že sem chodí2: Ne.
1: Jenom vy chodíte?
2: Jenom já.
1: A jak vám to vyhovuje? Je to v pořádku pro vás, nebo byste uvítala, kdyby se s váma někdo
třeba vyměnil? Já teda nevím, jestli ještě máte jakoby tatínka v rodině, nebo…
2: Mám. Mám manžela, ale ten je pracovně vytíženej, takže by to ani nešlo. Já nemám jinak
nikoho. Ale mně to nevadí, jako přijde mi to příjemný.
1: No, k tomu se hnedkonc dostanem, jestli se vám líbí ten vlastně ten systém tý skupiny? Že
je tady ta dětská skupina a zároveň i ta rodičovská ve stejnym čase.
2: Mně se to právě líbí, protože si my rodiče předáváme zkušenosti. Mně to připadne jako fakt
dobrej nápad. Protože každej máme něco, co nás trápí, tak si to můžem i jako říct společně,
přijít na nějakej, vyslechnout si jinej názor, jinej pohled. A to je docela jako důležitý. A je to
fajn. Mně třeba se to líbí.
1: Jaká ta atmosféra tam je na tý rodičovský skupině? Jak byste to popsala?
2: Taková jako pozitivní. My se často i smějeme. Jako vždycky tam někdo má nějaký téma,
nebo něco rozebíráme, a je to takový jako pozitivně naladěný. Každej žije… Je hezký, že si
tam můžeme jako říct, co si o tom myslíme, nebo jak bysme my třeba reagovali, jo? Že mi to
jako přijde jako takovej nějakej posun.
1: A pamatujete si na nějakou výraznou aktivitu, kterou jste tam třeba dělali? Nebo nějakou
činnost nebo něco, co vám jako utkvělo v hlavě?
2: Vlastně ono je to od toho února docela krátce… No, mně se líbí, když jsme, máme třeba
společně s těma dětma, když je to společný, když tam něco děláme. Tak mě to přijde takový
hezký.
1: A co jste třeba, na jakou společnou si vzpomínáte tu hodinu? Na nějakou společnou
aktivitu?
2: My jsme tam hráli tu hru, ježiš ale, jak se to jmenovalo, já si nevzpomenu. Jak jsme tam
hádali, tu hru. Kartičky, jak se to jmenuj?
1: Jo, tohle, já už vim.
2: Ty kartičky, to bylo hezký.
1: A teď mně to taky úplně vypadlo.
2: No.
1: To je takový krátký nějaký slovo, ne? Nebo…
2: Ano, ano. Vždycky dá se ta karta a musí ostatní uhodnout, co to bylo. Ale jak se to
jmenovalo…
1: Ty jo, teď mi to. Teď úplně, jak si moc chci vzpomenout, tak mi to taky nejde, no. Ale vím,
co myslíte. A co se vám na tom nejvíc líbilo? Jako, jak byste to popsala?
2: Že jsem viděla Dceru takovou jako, jak ji znám doma, takovou suverénní. Že měla okamžitě
nápad, že se víc hlásila, že se prosazovala, že jsem to tam viděla. Že doma taková je a že ve
škole mi pořád říkali, že jako se spíš schovává a že se neprojevuje, a já jsem ji takhle neznala.
Já jsem vždycky, paní učitelka, když o ní mluvila, tak jsem měla pocit, že mluví o cizím dítěti,
protože ona je kamarádská, taková, všude je jí plno, a tak jako jsem si to neuměla představit.
Ale tak jsem byla hrozně ráda, že to tam vidím, jo, že vlastně je v cizím prostředí, jiné děti, jo,
a že prostě… A to se mi to hrozně líbilo, jak prostě byla taková nespoutaná, svá taková.
1: No a napadlo vás, nebo ptala jste se Dcery, čím to jakoby je, nebo kde je ten rozdíl, proč
doma je taková jako živější, nebojí se, a ve škole má takovýhle nějaký…
2: Já, my už jsme na to tady přišli. My jsme se tak jako bavili právě tak společně s rodičema,
že vlastně ona v té třídě patří mezi nejmladší, ona je 30. července a je ve třetí třídě, a jsou tam

některé děti, který už teď měly deset let. Kdežto ona bude mít, až jakoby v létě, že to, těch
devět. Takže jsou tam, ten rok a půl je tam opravdu znát, když si to vezmete.
1: No, to určitě.
2: Takže ona jakoby, ty děti byly rychlejší, pohotovější a ona, jak viděla, že už jsou vepředu,
tak asi jí to nebavilo. Jo, prostě si řekla „no tak když oni, tak já ne“. Proto.
1: Tak jako rezignovala.
2: Rezignovala! V podstatě ona rezignovala, no.
1: Jenom ještě, já se vrátím k těm, k té rodičovské skupině. Tak myslíte si, že vám to teda něco
přináší? Něco dává?
2: Mně určitě. Teda.
1: Jo? A co konkrétně?
2: A tak třeba jsem měla problém s klukem, nebo on neměl problém, ale paní učitelka si na něj
bohužel zasedla, tak jsme to tam řešili. Jako jak se mám chovat, abych ji jako nenapadla, nebo
prostě. My jsme se tam o tom bavili a zjistila jsem, že i jiní rodiče maj takovej problém. Že
v tom jakoby nejsem sama. Jo? A teď jsme si prostě ty informace navzájem jako sdělovali, co
a jak, a to je hrozně příjemný. Když to máte s kým probrat, poradit se, zeptat se. To je hrozně
veliký plus.
1: A cejtíte, že vám i poradili ty psycholožky, to vedení?
2: Rozhodně. Rozhodně. Určitě. Že vás navedou, že vám prostě daj tu pomocnou ruku, a to je
opravdu velký plus.
1: A je něco, co byste třeba i vytkla? Co se vám vůbec jako nelíbí, jak to bylo vedený nebo
zpracovaný, nebo nějaká aktivita vám byla nepříjemná, nebo?
2: Nemám žádnou takovou zkušenost. Nemám. V žádným případě.
1: Se vším jste byla spokojená?
2: Já jsem spokojená. Opravdu.
1: Dobře. A je nějaký téma, který jako cejtíte, že byste ještě potřebovala tam jako probrat, a
možná že jste čekala, že se to tady bude víc třeba i řešit? Něco, co vám prostě tam chybělo?
2: Nemám žádný. Ono v podstatě, že jsme taková jako rozličná skupina rodičů s těma dětma,
tak každý to dítě má něco jinýho, tak jako v podstatě se tam probere, v podstatě, všechno.
Nebo alespoň pro mě teda.
1: Nemáte nějakou2: Nemám.
1: Ještě v hlavě že byste jako potřebovala, aby se víc soustředilo?
2: No, nemám, nemám. Opravdu ne.
1: No, a vidíte u sebe nějakej teda posun za tu dobu, když to tak vemete, od toho září, jak se
třeba i chováte, nebo ve skupině o čem mluvíte?
2: Posun?
1: Něco, co si třeba z toho i jakoby vy víc berete, že třeba v září to nebylo takový s teďkonc je
to… Nebo to máte furt stejně?
2: My to máme až od února.
1: Jo a jo vlastně, pardon.
2: My jsme začali od února.
1: Tak od toho února.
2: Od toho února? Tak jako posun… Mám posun v tom, že vždycky jsem si třeba říkala, ježiš,
tak já mám furt takovýhle starosti, nebo musím něco řešit. Ale vidím, že někdo má mnohem
větší, závažnější starosti. Že vlastně kolikrát, co jsem měla já, tak to byla v podstatě
malichernost, když to tak řeknu.
1: Hm. Takže tady v tom, že jste si jako uvědomila, že vlastně to, co řešíte, není…
2: Určitě, no. Že vlastně kolikrát jsem si říkala, jéje, tohleto, že úplně to je zbytečný.
1: A říkáte třeba, i povídáte si o té práci na těch skupinách jako se Dcerou? Říkáte jí třeba, že
jste dneska tam řešili tohle nebo…
2: Ne, ne, ne. Ne, nebavím se s ní o tom. Myslím si, že je na to ještě malá a že určitě ne. Že jí
do toho nezatahuju.
1: Ani ona, ona se vás taky neptá, co třeba tam děláte, jako z nějaký zvědavosti? Jako to je mi
jasný, že…

2: Jo, už se mě na to jednou zeptala. A říká „mami, co vy tam děláte?“ Dáme si k tomu čas,
dáme si kávu a povídáme si, Dcerko, o všem. Řeknu o všem, no „tak jako, tak jo“. Řikám „a
co děláte vy?“ a „no, my si hrajeme“. Řikám „tak vy si hrajete, vy děti, a my dospělí si
povídáme“. A hotovo.
1: Takže jste se jí ptala, co tam ona dělá na té skupině?
2: Zeptala jsem se jí, no. To já se jí zeptám. Když chce sama mluvit, tak ji nechám. Když
nemluví, tak ji nechám, jestli náhodou něco třeba mi večer třeba něco nechce říct nebo něco
sdělit, ale ona většinou je hrozně nadšená, protože tam je nějaká nová hra anebo něco se
vymyslí, a ona je z toho hrozně nadšená.
1: Na tý skupině. Jo, jo, jo. A vypráví vám přesně jakoby o tom…
2: Úplně přesně ne, ale tak co samozřejmě ji asi bavilo nebo co uchvátilo. Že spíš byla nějaká
hra nebo byla nějaká soutěž nebo, nebo něco. Tak jako nadšeně mi to vypravuje.
1: A byla i nějaká negativní jakoby reakce Dcery, že třeba něco říkala, že něco bylo fakt jako
divný nebo blbý, nebo prostě se jí nelíbilo. Většinou…
2: Nic neříkala. Nemám zkušenost. Nemám, nemám. Já nemám, no.
1: A vidíte teda nějakej rozdíl mezi tím chozením u Dcery na začátku od toho února a nějakej
jakoby posun?
2: No, mně to teď řekla na konzultacích paní učitelka, že Dcera je úplně jiná. Že se hlásí, že i
když to neví, že se přihlásí a řekne „to jsem ale popleta“. Že to dřív nedokázala a teď řekne
„nevadí, Dcero“ a tohle a že prostě. Anebo řekne „pani učitelko, mně to prostě nejde, mně to
nejde“. A dřív to ona neřekla. Že teď prostě řekne i svůj názor, že se nebojí mluvit, a že když
třeba jí děti řeknou „tohle ne“ a ona řekne „proč ne, proč nezkusit moje“. Že si jako už dokáže
jakoby dupnout. Nebo dokáže tomu dítěti se postavit. Třeba když jsou to kluci, tak mu řekne
„hele, ale já jsem holka“, že mu třeba řekne „hele, měl bys mě třeba i pustit“, že si toho
vyloženě všimla. Takže ji jako hrozně pochválila. Teď jsme měli naposledy ty konzultace a
opravdu paní učitelka říkala, je, je, ona, říkala „úplně koukám, jak prostě Dcera najednou se
otevřela a že v ní je to, co jste mi vždycky popisovala a já jsem to jako paní učitelka jako nevi, jako nezažila“. Takže jsem hrozně ráda, protože u ní ten posun je opravdu obrovskej. Že
prostě potřebovala takovej jako nějakej ten popud. Asi to potřebovala. Aby se nebála.
1: A myslíte, že to je teda způsobený těma skupinama?
2: Ano.
1: Nikam jinam nechodíte?
2: Ne, ne, ne, ne. Já si myslim, že to je tou skupinou, no.
1: Že je mezi těma dětma a2: Taky jsou tu jiný děti, jinak nastavený, i věkově možná i trošku jiný. A možná to je to.
1: Tak to je super, no.
2: Že se v cizím prostředí takhle jako hezky... A že se nebojí. To je důležitý.
1: A jak často jenom jsou ty konzultace s tou paní učitelkou? To je ňák jako každej měsíc,
nebo?
2: Ne, ne, ne, ne, ne. To máme asi třikrát, třikrát za celý ten školní rok. Dvakrát třikrát to je,
no. Že my nemáme jakoby třídní schůzky, ale máme ty konzultace osobní s paní učitelkou
vždycky třicet minut. To se objednáváme.
1: A myslíte si, že je něco, co v tý dětský skupině Dceře třeba i chybí? Nebo….
2: Em, to nevím. Nemůžu se vyjádřit, nevím.
1: Co by třeba jako by potřebovala? I když asi ne, když to funguje…
2: No, protože to funguje, tak nemám jako nápad nebo nevím, no.
1: A co si vy konkrétně odnášíte z těch skupin?
2: Co já si…
1: S čím třeba jako budete odcházet a nějak jako, s jakym pocitem?
2: Tak hlavně že jsem Dceře pomohla, nebo že se mi dítě víc jako otevřelo, že je jakoby více
tady v tom, že se osamostatnila v názorech, že se nebojí říct svůj názor, nebo že se neumí
prosadit. A to je pro mě důležitý. Že to, co jsme prostě chtěly, nebo co jsme si jako říkaly, že
je u ní potřeba rozvinout, že se prostě rozvinulo. A to je strašně důležitý.
1: Takže si myslíte, že i ta obtíž, nebo jak to nazvat, se zlepší u Dcery do budoucna?
2: No, já v to věřím. Jako protože to vidím ten posun, no. Že se nebojí. A to je důležitý.

Obecně vás vztah ke škole?
2: Obecně? A tak třeba ta Dceřina škola je moc hezká a tam jako je to takový příjemný, takže
jako docela kladnej.
1: A co ten vztah, co ho jako zlepšuje? Proč je jako kladnej?
2: Tak jednak škola je barevná a jsou tam hrozně vstřícní. Protože tam je nová paní ředitelka a
je to jiný. Prostě tam zavedla hezkej řád a je hrozně příjemná, baví se s rodiči, vede kroužek,
sbor, kde Dcera zpívá, a že je taková, taková přirozená. Že není žádná taková ta tvrdá autorita.
A to je to hrozně hezký. Že i k těm dětem i k rodičům. Jako je to hrozně pěkný.
1: Ta paní ředitelka, jo? A vy se s ní vídáte kdy? Nebo teda kromě toho, že vede ten sbor teda,
jestli jsem to pochopila dobře?
2: Ona pořád je ve škole. Ona pořád běhá po škole. To je taková paní ředitelka, že prostě mám
pocit, že je pořád všude. Jde se podívat do šaten, co dělaj děti, je taková, že má o všem
přehled. Že tu školu prostě nechala vymalovat a děti si ji dokonce i pomalovávaly z jedné
strany. Je taková tvůrčí, nápaditá, to je úžasná osobnost. To se mi líbí. Že tam prostě to vzala,
jak se říká, do svých rukou a že prostě vyčarovala, jak se říká, fakt pěknou školu. A že se snaží
i ty učitele k tomu vést a že je to pěkný, no.
1: A je něco, co se vám, co ten vztah jakoby zhoršuje, co se vám nelíbí třeba na tý škole,
nebo?
2: Co se mi tam nelíbí? Nemůžu říct, že by se mi tam něco nelíbilo, jenom spíš teď je takový,
že tam je velkej počet žáků, že tam je hodně dětí, že prostě nebude družina, že prostě ve čtvrté
třídě už není družina. Takže to už je potom takový jako těžší. Ale jako že by se mi to jako
nelíbilo nebo nějak vadilo, samozřejmě tam udělali nějakou místnost, že tam ty děti můžou
chodit, že než jako přijdou rodiče nebo něco nebo než mají nějakou hodinu ňákou něco, tak
jakože tam můžou být a to jako se taky vyřešilo. Nemám nic, co bych jako…
1: A měnili jste někdy školu u Dcery? Ne?
2: Ne.
1: Chodí od první…
2: Od první třídy, no. A ještě mám výhodu, že má stejnou pani učitelku.
1: Pořád.
2: Ještě se jí to neměnilo, no. Máme to slíbený tedy do páté třídy. Ale to nevíme ještě, není to
na sto procent. Ale pani učitelka by je chtěla dotáhnout, což by bylo úplně bezvadný teda. To
musím říct, že pokud se to povede, tak to bude báječný.
1: Taky mám, no, takovouhle zkušenost, že jsem měla prvních pět let stejnou paní učitelku…
2: No a je to hrozně báječný, no. No a já bych to teda Dcerce přála.
1: Fakt je to důležitý. Já bych to snad jako zavedla povinný. Já vím, že to jako nejde, ale…
2: Nejde, no. Protože většinou od třetí tříd se to mění, ale já jako, zaplať pánbůh, že tu čtvrtou
určitě ještě budeme mít. A pátou právě pani učitelka říkala, že neví, jak to bude, ale že by teda
osobně, že i prosila a že už by si je chtěla ty děti dotáhnout. Tak uvidíme, no. Což je jako fajn.
1: Přemýšlím, jestli ještě je něco, co bych se potřebovala zeptat. Já si myslím, že jste mi asi
všechno jako hezky zodpověděla, že o tý Dceře toho mám taky hodně, ten posun… Já hlavně
jakoby mapuju to, jak se tam z toho jakoby profituje. No, jako jestli, což si myslim, že jako
pak se samozřejmě snažíme jako vokolo to dát do nějakýho rámce, ale na tady to se
soustředím asi nejvíc, což mi přijde, že tady bylo takový jako jasný.
2: My máme posun. Možná máme štěstí, ale máme posun.
1: No, hlavně je hezký, že jako… Já si myslím, že jako všichni mají posun nějakej, ale…
2: Určitě.
1: Rady je to hodně jako vidět, no.
2: U nás je to právě citelný. No, a já mám z toho fakt sama radost, jo, to je… Se synem, teď
chudák měl problémy, ale vždycky se těším na to, že třeba, že když mám jako splín, tak vidím,
že ta Dcera, jo, že dneska třeba přinesla šest jedniček, jo. A je to tím, že se třeba hlásila.
Protože když já, když já jako maminka vím, že ona něco umí a že ví a že to neprodá, tak mě to
taky třeba mrzelo, když se s ní učím nebo když se jí věnuju, že jo. Tak je to báječný.
1: A já to vidím i na tý skupině, no. Že dneska byla taková víc v klidu, nevim, jestli dostala i
takovou tu zpětnou vazbu pozitivní, tak se jako uklidnila, ale dneska byla taková taky úplně
v klidu.

2: Ona byla totiž se sebou spokojená, že má těch šest jedniček. Ona měla ze sebe hroznou
radost.
1: To říkala vlastně.
2: Protože kolikrát přišla, že děti prostě „mami, oni měli tři jedničky a já jenom jednu“. Nebo
třeba „já jsem měla jenom dvojku“. A teď prostě já na ní vidím, že ona i sama se sebou je
spokojená. To je strašně důležitý.
1: No, to určitě, no. Tak jo, tak vám moc děkuju.
2: No, není za co.

Příloha 8: Rozhovor s matkou (T)
1: A tak, první otázka je, proč jste vlastně začala, začali navštěvovat tuhle skupinu?
2: No, protože moje dítě mělo právě problémy v kolektivu. Nějak jako asi tam vůbec se
zařadit… A táhne se to už jakoby od školky, no. Nějaká spolupráce tam ve škole byla, až nám
bylo nabídnuto, teďko v tý čtvrtý třídě, že můžeme zkusit ještě tohleto. Ale je pravda, že za tu
dobu se to jakoby hodně zlepšilo. Tak je taky starší, tak asi je to lepší, teda doufám. A myslim
si, že to bude mít stejně těžký. No, nevim, no.
1: A v tý školce, tam jste to jakoby zjistila poprvé, že…
2: No, ono se potom teda ještě stalo to, že on měl nějakej zdravotní problém a pak mu vlastně
diagnostikovali epilepsii nějakýho typu teda, takže asi to všechno tak nějak jakoby k tomu
nahrávalo.
1: Potom se to odrazovalo i na tom fungování v tý… že asi i byl nemocnej, že jo, tak byl
doma, ne? Nebo…
2: No, jako, nebyl, ale byly tam takový různý výkyvy a pravděpodobně nějak ta nervová
soustava není tak dobře vyvinutá, že jsme se dostali až teda k vám, no. Ale pani psycholožka
nějak jako ho sledovala, že jo, od tý první třídy, takže… Já nevim, já myslim, že to je lepší,
nebo ta prognóza jako jeho, že tady tý epilepsie by se měl jakoby zbavit do budoucna, do
osmnácti let. Takže to je fajn. A i jsme vlastně zjišťovali oči, takže asi tak nějak to všechno…
1: Co jste zjišťovali? Oči?
2: No, že mu zjistili, že má vlastně krátkozrakost. Takže i používá, nějak trpí na silnou bolest
hlavy, a já nevim, no. Prostě takovou tu… Má jiný zájmy, jiný koníčky, prostě takovej
trošku…
1: Než jako všichni ostatní?
2: Tak, tak tak. No, a to je asi takovej ten kámen úrazu. On se vyrovnat… Prostě v tom
kolektivu, kamkoli prostě přijde, tak vždycky je problém. Takže…
1: A ještě jako nenarazil na žádnej kolektiv, a myslim třeba i mimo školu nebo,…
2: No, chodí tancovat, takže tam má kolektiv, ale taky tam byly jako…
1: Nějaký…
2: …perný chvilky. No a teď bych řekla, že buď si na to nějak zvyknul, anebo, nevim, ty,
takový ty sinusiody se tak jakoby trošku jakoby… Už to není takový, jo, jak to šlo předtím. Už
se to trošku jako rovná. No, ale stejně to, pořád to není úplně ono.
1: A tu psycholožku jste vyhledali, když už byl Syn v tý školce, a nebo až od první třídy?
2: No, jako on tam nějakej tlak byl. Jako už v tý školce. Ať jako ho, oni ho tam taky sledovali
nějakym způsobem na konci, si pamatuju, toho posledního ročníku, ale tam byla ještě smůla,
že tam chodil chlapeček, kterej opravdu měl nějakej zdravotní problém jako, kterej potřeboval
tu péči stálou. A už kvůli tomu já jsem mu změnila vlastně, že by vlastně spádově mohl jít tam
v místě bydliště, měli bysme to minutu do školy, ale kvůli tomu všemu jsme, že jsme ho prostě
jako, že jsme ho dali jinam. Abysme ho vytrhli tady z tohodle toho. A ono to teda stejně na
začátku moc nepomohlo. Ale řikám, nějak je to lepší a lepší.
1: Jo, takže tu školu jste jakoby dali jinou než… Jo, jo, jo. A kvůli čemu? Já jsem to jenom
nepochopila.
2: No, prostě byl, jako co se týkalo dětí, tak jsme říkali, že prostě do nich bouchá, že je na ně
zlej, nějak je jako agresivní. A pak vlastně, když si to nějakym způsobem zpětně uvědomil, tak
zase sám sebe nějakym způsobem prostě…
1: Poškozoval?
2: Poškozoval. Takový, takový divný, no.
1: Už vlastně od tý první třídy, nebo od tý školy…
2: No, no, no, od tý školky, no. Že jako oni s nim měli docela… U něj je to prostě těžký. Buď
ho jako přijmou takovýho a uměj s ním pracovat, a nebo prostě to nejde. Ale asi
pravděpodobně i trošku autorita je pro něj daleko lepší než… on měl smůlu i na ty učitelky,
no. Že byly takový jako… Ale že on tu autoritu jakoby uznává, tam mi to přijde, že to má
nějakej trošku smysl. Což tady nebylo, no. A tak nějak se i domluvily ty rodiče a to pak bylo
fakt takový blbý období, že…

1: Jako aby nechodil do tý školy, jo?
2: No, já jsem se tam setkala, že tam sepisovali petici a… No, jako bylo to fakt jako hrozný,
no. Že vlastně pak se to vlastně dalo vysvětlit. Ale nebylo to jenom třeba v tý školce, ale já
jsem to zažívala vlastně i mezi svejma přátelema jako, jsem chtěla říct, že jako kolem mě ty
kamarádky nebo co měly děti, tak já jsem s nima vycházela dobře, ale nedej bože, že jsem tam
měla prostě děcko, no. Tak dycky prostě k něčemu došlo, no. A ony to potom špatně, že jo,
každej to svoje dítě si strašně jakoby chrání.
1: No, hlavně vy jste to asi špatně nesla, ne?
2: No, já jsem to nesla tak špatně, že jsem z toho onemocněla asi na čtyři roky. Jako ta
psychika byla hrozná. Takže teď bych řekla, že to je takový úplně nejlepší, jako co může bejt.
A co se týče tady toho, tak zezačátku, on sem nechtěl chodit.
1: Myslíte těch skupin teď?
2: U těch skupin, nějak mu to přišlo prostě zbytečný. A tak jak jsem poslouchala ty rodiče, že
tam to bylo taky takový… Ale pak nějak mi přišlo, že v tý druhý půlce ho to nějak, a začal se
sem těšit, no. Jako že jsem neslyšela takový to, že on sem fakt nechce, nebo bylo to blbý nebo
to. Takže mně přijde, že mu to něco prostě dávalo, no.
1: Dokázala byste říct to něco? Jako třeba i pocitově? Jako prostě tak, jak to…
2: Jako takhle, já nevim. Jako samozřejmě, když mám někdy pocit, že když se tam potom
objevim, ono to tak bývá, že jo, že někdy, když je tam vedle toho dítěte ta máma a je to s nim
hrozný, a pak ho dáte někomu jinýmu a on řekne, hele, já s nim nemám absolutně problém, a
jakmile se objevíš ty, tak prostě jak kdyby mávlo se proutkem. Takže jsem si všimla, že když
třeba skončil, tak tady měl, já nevim, jednoho chlapečka, nebo já nevim, s kterym to taky, tak
zase jako se třelo, ale asi to bylo v mezích normy, protože si myslim, že by se to ke mně
doneslo, no, kdyby to byl fakt nějak problém. By si mě asi vytáhli a řekli by mi…
1: No, to…
2: …to nejde. Jako myslim si, že si tady jako docela, jako jednou jsem zaslechla, jako
stěžoval, no, že prostě se snažil řešit jakoby ten kolektiv, přátelství vlastně, kdy mi přijde, buď
ho zneužívaj, nebo jako… On by tak strašně chtěl bejt mezi nima, ale bohužel, není to ono, no.
1: Ještě že nejsme venku. (reakce na počasí.)
2: No, teda, jsem to měl jen tak tak.
2: Takže ani nedokážu říct jako, jestli to, co tady prostě poslouchal, to co tady prostě jako se
dělo na těch hodinách a nějaký ty modely prostě v nějakejch těch různejch situacích, jestli si
z toho něco odnesl do tý školy… Nevim, ale třeba jo, třeba ne. Ale my jsme se dál už o tom
jakoby nebavili, no.
1: Nebavili.
2: On nechtěl to ani nějak moc rozebírat, jo. Jako kdyby si to chtěl nechat pro sebe a sám si
s tim pracovat.
1: Takže jste se ho jako kolikrát vyptávala, ale nějak si to jako chránil… A vyprávěla jste třeba
i vy, co tady děláte? Nebo vyptával se on vás jako?
2: Jako ptal se mě, ptal se mě, tak já jsem říkala, že tak nějak se bavíme o nich, jak asi každej
rodič to nějakym svým způsobem prožívá, jak řeší určitý prostě ty denní starosti. A tak asi
takhle. Tak jako okrajově, no.
1: No a když vám byla nabídnuta ta skupina, tak rozmejšlela jste se hodně, jako že jestli do
toho jít? A jaký byly třeba i nějaký prvotní vaše pocity?
2: No, jako, asi jsem se taky rozmejšlela, protože vlastně… nebo rozmejšlela… Než se to
vlastně všechno jakoby začlo s tou epilepsií a nějak jakoby vyplouvat na ten povrch, kdy byl
sledovanej, tak si člověk nechce nějak připustit, že by mohlo bejt něco špatně. Ale protože už
toho bylo tolik a ten tlak tam byl, tak jsem vlastně na to přistoupila, no. Že jsem si říkala, že
jako proč ne, a proč to nezkusit. A protože doma, můj muž ten má na to prostě jinej názor, a to
stejný mám teďko vlastně ve škole, protože máme přísnýho pana učitele. Ale já si myslim, že
to jako taky pomohlo. To je právě ta autorita, ale on neuznává žádný prostě tyhlety dnešní dys
a já nevim co všechno prostě. Prostě řekne vám to na tvrdo, že prostě za jeho éry to prostě
nebylo, že to nechápe a rozhodně jako…
1: Se tomu nehodlá přizpůsobovat.

2: Tak. Že se tomu nehodlá. Takže já si myslim, že někdy některý ty úlevy, který tam měl,
zase se trošku bojim, že mu jako moc jakoby neumožňoval. Nicméně jsem do toho nijak
nezasahovala. Několikrát jsem mu to vysvětlila, ale tak, buď si o něm myslí, že je velkej
podivín. Což si myslí i možná o rodině, ale…
1: A proč myslíte, že si to myslí?
2: Nevim. No, protože jsme měli, když jsme měli třídní schůzky, tak se mi i nelíbilo, když mi
tam jakoby shodil před, já nevim, čtyřma pěti rodičema, kdy tam vypráví, že teda když jde na
tělesnou výchovu, a že teda tam přešlapuje a že mu řekne „no tak, běhej“, a že to začne lítat
jak magor. Jako, že si myslim, že by to mohla bejt informace pro mě, a ne ještě vlastně ještě
mi to stěžovat tim, že na vás koukaj, jo… a zase tenhleten a ukazujou si prstem. Prostě
v podstatě šlo za nim všechno, jako co se stalo v tý škole. Já neřikám, že by si za spousty věcí
nemohl, určitě jo, ale vim, že byly i situace, za který fakt nemohl. A prostě se to tak jako
smetlo. Takže mi to bylo nepříjemný mezi těma rodičema, no.
1: A ten učitel je s Synem jako od jaký třídy?
2: Teďkon letos ho má poprvý. Letos to má poprvý, ale myslim si, že co jsem tak jako za ten
rok vypozorovala, že ono je to takový zastrašování. Takový bubu i na těch třídních schůzkách,
jo. Kdy on je opravdu, jako mně přijde, jako by šel proti režimu, nebo já nevim, jo. Takovej
prostě, že se tam sedíte na tý třídní schůzce úplně skrčená, že se bojíte jako promluvit, protože
on že, že jim nebude tykat, že ještě mu jednou poděkujem, že to, že prostě bude, nebude
odpouštět a to. Takže jsme z toho byli takový jako vyděšení. Ale pak bych řekla, že když jako
trošičku ty děti poznal, tak, já nevim, že to nebylo až takový. Možná, že to, co se děje v tý
třídě, tak asi je, protože jsem to slyšela od Syne, že furt křičí a jo, je přísnej, ale asi nějakym
způsobem to funguje. A zase na druhou stranu prej umí fakt jako dobře naučit, tak, tak nevim,
no. Takže já si myslim, že jako pro něj jako je to dobře. On je takovej divokej, takže si
myslim, že to je fajn. Ale stejně to nevyřešilo takový to úplně, jo, no, já jsem mu furt říkala, že
jsme bojovali za jednoho kamaráda, jednoho prostě, já bych za to tenkrát dala cokoliv, aby se
to povedlo, a ono to prostě šlo špatně, no. Že prostě třeba to vypadalo už nadějně, ale určitě
tam přijde nějaký jiný dítě a on jak má takový trošku ty propady, jo, tak je supr, hlava funguje,
prostě přijde mi, že je úplně inteligentní, všechno, a pak to najednou prostě spadne a je to jak
tříletý dítě, který stojí proti vám a má prostě úplně blbý otázky. Ale že si až pak jako říkáte, ty
jo, co to je, jak je to možný, jo. No a on mě na to upozorňoval, že se to prostě jako takhle u něj
bude prostě stávat, no. Ale bohužel ty děti to berou jinak, no.
1: No, jasně, no. Ty to neberou přes, že by si uvědomily, že jako nervová soustava a že asi…
2: Naopak ony ho ještě víc jakoby vyprovokujou. A vyprovokujou ho tak, že on prostě
bouchne nebo něco udělá prostě zlýho zezačátku, no. Teď už se ňák trošku drží, ale kolikrát
prostě jsem ho viděla ubrečenýho a že proč tady vlastně je, že jo, že vlastně je pro každýho
přítež. Takže mi to taky nebylo prostě příjemný, no. Takže jsme se tak jakoby trápili oba, no.
A bylo mi to fakt jako líto ho někam vyslat, nebo že prostě neuřídí, já nevim, on prostě asi
rychlejc jedná, jo, než, nepřemejšlí u toho. Pak udělá prostě hovadinu, která se mi stala taky,
to jsme byli, jak cvičí ten hip hop, tak měli soustředění a asi pravděpodobně se zařadit mezi ty
děti, tak jsme, koupil si nějakej repráček, že se mu líbí muzika, a chlapeček tam měl malej
repráček, on asi chtěl udělat nějakou diskotéku, nebo já nevim, a nějak asi mu řekli „hele, to
tvoje je blbý a“ tak ho to no, asi tak ho vyprovokovali, že on vzal ten malej repráček a prostě
vyhodil ho z okna. Jenomže mně ani nic neřekli ti trenéři. To je na tom to nejhorší. Že mě
postavili do docela dost blbý role, protože já jsem tam tenkrát přijela a řikám „tak všechno
v pořádku“ a oni teda koukali tak jako vyděšeně, že začátek nebyl nic moc, ale jinak všechno
v pořádku. No a já po měsíci jdu takhle nakoupit a tam na mě vyskočila mamina ňáká, že teda
jako, že to je vrchol, co se stalo, a já na ni koukám a řikám „já ale o tom vůbec nevim“.
1: No, jasně, no.
2: No a oni mi zase tvrdili, že chtěli nechat dát prostor Synovi, ať se přizná. No, takže řikám,
přizná, tak furt je to dítě, že jo. Jako.
1: No, jasně, já bych, já taky kolikrát, to zná každej, já bych se nepřiznala, nebo jako to má
člověk tady to morální uvědomování až pozdějc, že jo. Až když ví, že vlastně když se přizná,
tak se tolik nic nestane. Ale to dítě se bojí, že jo.
2: No, takže to bylo taky blbý. Ale bylo to i takový neprofesionální ze strany těch vedoucích…

1: No, to jo. To jsou určitě nějaký mladý, ne? Jako moje ségra taky tancuje, a tam to vedou
takový mladý lidi prostě, který nemaj vůbec…
2: A pak to bylo takový divný, že vlastně ho i chtěl ten šéf jakoby z tý chlapecký skupiny
jakoby dát pryč. A mně to teda bylo, to jsem si říkala, no tak to je konec. Tak já mám furt
pocit, že jsme někde prostě na ocásku. A pak byl nemocnej, se slepákem, asi vypadnul, já
nevim, pomalu na dva měsíce, takže mě tlačil k tomu, že prostě ho dá někam jinam, a že tam
bude Syn svobodnej a že tady jsou nároky a to. A já jsem to nějak přešla, já jsem si říkala, že
se na to vykašlu prostě, já ho tam nechám, no a supr, prostě vyhráli spousty jako soutěží,
naopak jako po tom měl i nějakou pochvalu. Tak jsem si říkala, ještě že jsem prostě se
nenechala jakoby úplně někam zatlačit. Takže tohle bylo fajn. Takže tenhle ten rok, jako co se
týče toho sportu, tak to bylo super, no. Tak jsem si říkala, aspoň někde prostě konečně nějakej
úspěch, protože to předtím, to je pořád jako něco špatně, no. Ale řikám, je zase šikovnej na
jiný věci zase, oproti těm dětem je výraznej, jakoby paradoxně se rychle seznamuje, jo,
takovej bezprostřední. Nevim, no. Ale asi co se týče prostě těch dětí, to je jiný, no.
1: No, on hodně jako, mi přijde, že reaguje na ty dospělý. Strašně moc. Já nevim, jestli to fakt
jako, nevim, čim to může bejt, no.
2: To nevim, no. On spíš asi, ho budou mít radši ty dospělý, než prostě co se týče těch dětí.
1: No a že má i naučený takový dospělácký fráze, jakoby jo. Že úplně se baví jak dospělej,
protože asi tam cítil větší to příjmutí než… Tak proč by se vlastně choval jako dítě, když má
oporu jakoby spíš tam, no.
2: No, takže je to takový nahoru a dolů, no.
1: A vy jste sem chodila jenom vy? Nikdo jinej se s váma nestřídal?
2: Hm.
1: Hm. A jaký to pro vás bylo? Jako dobrý, myslim z hlediska třeba i k tý rodině?
2: Jako jo, jako ze začátku, řikám, já jsem tak jako manželovi nastínila, že by taky jako někdy
mohl, ale v tomhle jsme se nějak dohadovali, takže já jsem si to potom nechala jakoby pro
sebe a v podstatě někdy mi to bylo hrozně fajn, jako někdy když sem tam třeba jenom seděla a
jako ani jsem nemluvila, tak když jsem poslouchala některý lidi, tak je to, vždycky mi to bylo
příjemnější, když jsem se dostala mezi tadytu skupinu lidí, nějakejch, to bylo, ať to bylo někde
jinde, kde byli ADHD, tak jsem si tak uvědomovala, řikám, ty jo, takový hezký mladý lidi,
nebo já nevim, jakýkoliv, maj prostě něco podobnýho, jo, taky vám tam dalo se cítít
bezpečnejc, nebo já nevim, no. Bylo mi tam líp. No, a v podstatě jsem začla hledat i takový to,
že jsem už nevěděla s kym kam jet, jako co se týkalo jeho, tak jsem taky jako byla s pár už, já
nevim, vyvolenejma lidma, který ho fakt jakoby příjmuli a dokázali i nějaký ty jeho výkyvy
prostě nějakym způsobem prostě omluvit nebo vysvětlit nebo… Jo a ta dovolená, nebo já
nevim, bylo to klidný, nebylo to to, že já jsem se vrátila a…
1: Úplně vystresovaná…
2: Úplně vystresovaná, rozsypaná a prostě a poslouchat jenom, jak máte špatný dítě a jakej je
to hajzlík a co zase a tamto a… Já jsem to opravdu strašně špatně nesla.
1: No, to je jasný, že jo.
2: No, takže to, takže někdy mi to bylo fakt příjemný tady určitě jako, bylo to fajn. Bylo to
fajn. Jako taky jsme se omlouvali, protože jak byl nemocnej nebo do toho něco prostě vlezlo,
ale ostatní tam jsme chodili, si myslim, že docela poctivě.
1: A co jste vlastně řekla Synovi, když jste se dozvěděla, že sem půjde na ty skupiny?
Pamatujete si to, jak jste to tak jako představila?
2: Jako ptal se mě asi na to proč a jako důvod. Já jsem říkala: „hele, tak tam budeš prostě mezi
dětma a třeba, já nevim, ti to pomůže v nějaký ty komunikaci a v tý škole“, tak nějak asi jsem
mu to vysvětlovala, no. Takže on to potom nějak přijmul.
1: Jo? Pamatujete si tu prvotní jako reakci, že jako to bylo, že jo?
2: No, tak nějak, řikám…
1: Nebo i když vy jste říkala, že ze začátku se mu sem nechtělo…
2: No, nechtělo, no. Ale jako měl takový, ale pak se to někde zlomilo. Já si myslim, jestli tady
začli dělat nějaký ty hry, nebo prostě, nebo dali mu větší prostě místo na to, aby se tady jako
nějakym způsobem popovídal, tak možná že ho to jakoby, že mu to pomohlo, no, v tu chvíli.
Ale úplně přesně už nevim.

1: A líbil se vám ten systém, že vlastě zároveň byla i ta rodičovská skupina, vedle ta dětská,
potom jednou za čas ty společný skupiny?
2: Jo, to určitě, určitě. Tak alespoň si takhle zapamatujete, kdo jako ke kterýmu… Jako jo,
mně se to líbilo. Se sešli docela fajn lidi, si myslim, takže jako to bylo dobrý, no, že to bylo
fajn.
1: A bylo nějaký téma, který vám úplně utkvělo jako do teďka v paměti?
2: No, utkvělo… Mi tady vlastně chodil ten tatínek jeden, takovej ten silnější, fousatej, od tý
Dcerky, no, tak jednou tam byla jeho maminka. A to mi teda hodně utkvělo jako v hlavě.
Protože tak nějak jako, úplně jsem se s tim, myslim si, že všichni, co tam seděli, co tam zrovna
byli, ztotožnili, že ona jakoby z pohledu jako sestry zdravotní. Já nevim, myslim že
v Německu teďkon je, nebo v Rakousku. Tak nějak jako vysvětlovala, že to ty děti vlastně
dneska nemaj vůbec jednoduchý, že jo, že je hodně rodičů, který už od toho prenatálního věku
už vědi, co budou, jak budou a to… A hrozně hezky povídala, no. Že vlastně jako, že by se
měly ty děti taky jako nechat trošku dejchat a že je jim nakládáno, že právě je to taková blbá
doba, taková soutěživá. A nevim, nevim, technická, taková jiná, no, asi, než jsme prožívali
my. Ale zase k tomu se nebudem vracet. Tak tahleta se mi hodně jako vryla do paměti.
1: Hm, že jste si z toho možná vzala i něco jako pro sebe, že pořád do něčeho tlačit a říkat si,
já mám takovýhle dítě, a co s tim budu dělat… Nechat ho takový…
2: No, protože, tak já jsem to věděla, že jako člověk by měl bejt silnější než on, ale nějak mu
to vysvětlit nebo mi, jsem si vzpomněla, jo, na Forresta Gumpa, tak jak ta maminka mu to tam
taky tak hezky vysvětlovala a vůbec ho vedla tim životem, než zemřela. Ale ono to někdy
nejde. Jako ono vás to dítě dokáže tak psychicky jako vytočit, že vám taky bouchnou nervy, že
jo. A vim, že to, po zlym to nejde, no. Že to je taky špatně, no, jako. Že to jsem asi řešila jako
v tý školce, že mě nutili, a teď ho potrestejte a teď tohle, a já jsem se tam sesypala a řikám
„hele nenuťte mě, takhle, já nechci před váma, jako já si to s nim prostě vyřídim někde za
rohem“, ale nějaký takový, aby na vás všichni koukali, no, to je hrozný. Takže myslim si, že…
Nevim, někdo má radši, že jo, že nemá chodit daleko pro facku, nebo já nevim, jak se to říká,
ale já jsem byla spíš vždycky na takový to se snažit prostě to nějak mu to vysvětlit. Než prostě
ten útok. Nevim, no. Možná, že to jde daleko pomalejš jako, asi pravděpodobně jo, ale myslim
si, že takový ho toho, že každej je hned se všim hotovej, já nevim.
1: A ví o tom ve škole, že vlastně takhle chodíte na tu skupinu? Nebo jste to neřikali ani,
nebo…
2: Heleďte se, já nevim. Jako ono hodně věcí v tý škole prej visí jako ve sborovně, co jsem se
dozvěděla, jakože takový ty děti, který maj, a že jich je dost jako, nějaký úlevy nebo prostě
tydlety, co se jim dějou. Tak že prej jsou tam jakoby vypsaný. Nevim. Ale jako jestli vyloženě
vědi, že chodíme, to opravdu netušim.
1: Hm. Neříkala jste to tomu učiteli prostě, že byste teď od začátku roku pracovali na tomhle
a… ne.
2: Nevim, nevim. Je možný, že jsem mu třeba řekla, že docházíme někam, ale, že ze začátku
jsem se o tom i, před těma, já nevim, dvěma třema rokama jakoby třeba styděla mluvit, jako že
někam jdu, nebo… A pak jsem to tak nějak přijala, ale právě jsem říkala, jezdíme do terapie, a
prostě tak nějak to přijalo i to okolí, no. Takže nevim, jestli jsem mu to říkala. Myslim si, že
ne, ale. Ale určitě jsem mu nějakym způsobem toho Syna jakoby tam ho, nějak ho omluvila,
nebo nějak jsem se snažila, aby ho nějak bral, aspoň aby mu dal trošku prostoru, no. Vim, že
to není jednoduchý…
1: Tomu Synovi? Ten učitel?
2: No, ten učitel, no. A aby byl trošku shovívavej, no, lehce.
1: A Syn má nějakou, nějakou specifickou poruchu učení, jako nějakej, nebo mluvíte o
nějakejch úlevách jenom…
2: No, on má vlastně tu… já nevim, jestli je to dysgrafie, já nevim, něco má… Špatně čte…
1: Dyslexie.
2: No, no, no. A asi v tom písemným projevu taky takový ty háčky, čárky, to trošku…
1: Hm, dysortografie. Pravopis… Takže víc takhle.

2: No, má tam toho víc. A vlastně ona mu pani psycholožka tam doporučila, že by měl mít
jakoby alespoň o deset minut, nebo nevim, že by správně neměl jakoby s dikáty, že by měl to
vidět. Ale myslim si, že to tam úplně jako tak jako nefungovalo.
1: Hm, tak to asi víte, jestli dělá diktáty nebo ne, že jo.
2: No, že to psal. Nebo když jsem se ho zeptala „hele, nechal ti na to delší prostor?“, tak mi
řekl „ne, ne, sebral to všechno“.
1: Hm. A nebo se píše třeba každá druhá věta až jakoby, jo, že pro…
2: Ale zase třeba na konci školního roku psali písemku, já nevim, z přírodopisu a měl tam, asi
z osmi otázek tři neměl, a dal mu dvojku. Tak si zase řikám, že tam mi přišlo, že jako tam
trošku zase jakoby přihmouřil oko. Tak asi… Ono je třeba i co se týče angličtiny, tak tam taky
jako že je v tom takovej pomalejší, tak mi říkala, že jsme se domluvily, že to zase budeme
dohánět třeba tou aktivitou jeho. Že on se hlásí na písničky, nebo na básničky, nebo to, tak to.
Takže si myslim, že i trošku má problém jako, no, vůbec jako s tou soustředěností. Jako udržet
ho tak nějak, aby vnímal, to je horší, no.
1: No, jasně, no. A ještě jenom, když se vrátím k tý rodičovský skupině, bylo něco, co se vám
jakoby tam nelíbilo? Co byste vytkla? Co vám přišlo prostě třeba i mimo, nebo…
2: Em, nevim, myslim, že ne.
1: Se všim jste byla jako v pohodě, necejtila jste žádnej tlak, že by jako…
2: Ne, ne, ne, ne, ne. Já myslim, že to bylo tak nějak jako v klidu. Si ňák nevybavuju za celou
tu dobu, že by mě něco nějak pobouřilo, to vůbec.
1: A jak byste tak popsala tu atmosféru tam?
2: Jako asi se to hrozně odvíjelo od těch témat, no. Když prostě, já nevim, někdo, nebo jak se
to vedlo, mohl někdo tam prostě s něčim načít, a prostě, jak se k tomu prostě jakoby přidávali
ty… Tak buď to bylo hrozně fajn, že tam člověk jakoby měl pocit, že jako prožívá něco
podobnýho, a že slyší nějakej názor, nebo to bylo takový třeba jako normální, ale jako, nějak
mě to jako… Nemůžu říct, že bych z toho byla nějaká špatná, to vůbec. Někdy jsem si řekla,
že i to pomohlo mně, že jsem se třeba jako i tam, že jsem třeba, já nevim, tam byla nějaká
pani, že měla problém s manželem, že jo, teď do toho to dítě, jo, a vlastně ono se to taky
odráží, co prožíváte sama, jako spíš mi to sedlo taky. Myslim, že jako jo, no.
1: Takže jako chápete to tak, že jste si vzala něco do budoucna z toho, ne že byste si to tady
odseděla a…
2: Ne, ne, ne, ne, to ne. To ne, to ne.
1: A bylo třeba nějaký téma, který byste tam jako potřebovala ještě víc probrat a nebo nějaký
úplně nový tam otevřít, jako něco…
2: No, víte co, já nevim, možná, řikám, možná mi do toho jako všeho schází, to co se na mě
nevyšlo, že alespoň vědět, co se týče jeho, ale jinak, jinak já myslim, že ne.
1: A jak to třeba probíhalo po tý skupině? Říkala jste Synovi, co tam jakoby děláte na tý
rodičovský skupině? Nebo ptal se vůbec jako?
2: Jako někdy se ptal, někdy se ptal. Nebo si dělal srandičky, že mě tam v úterý řekl, že si tady
pijeme kávičku, ale to je tak jedna dvě věty, tady přejdete, než dojdete k autu a neví o tom
jako. Ňák prostě mi přišlo, že už jsme to měli prostě nastavený, že jo, že on ve škole měl
počítače a skončil a přesně nám to hezky navazovalo, že v půl čtvrtý jsme byli tady, jo, takže
on prostě věděl, že pondělky máme to, to, to, že přijedeme domů, budeme dělat to, to, to, takže
mi to přišlo, že takovej i ten řád trošku potřebuje, no, nebo…
1: Že jste si na tom uvědomila, že je docela fajn, když jakoby máte ty…
2: No, něco jasnýho jako. A u něj je to taky, on je línej taky, jako jo. Někdy si řikám, že to asi
bylo taky tim kolektivem, že třeba mi nechtěl chodit ani na ten sport, jo, jak chodil na to
tancování. Nebo mi řekl, že „pro tebe je hrozně důležitý, abych tohle… a co budu potřebovat“,
a že kluci se mu smějou, a nebo kluci říkaj, že smrdim, a já nevim, prostě co si tam prostě
říkaj, a on asi taky není miláček, takže taky tam něco hezkýho řekne, no takže. A pak, pak se
to nějak zlepšilo, no. Já bych řekla od toho, po těch Vánocích, že tenhleten půlrok byl lepší,
no, ten školní, než ten začátek, no.
1: A mluvil… Vyptávala jste se ho vy na nějaký aktivity, co tady dělá?
2: Jeho bavily tady některý, já nevim, když tam něco hráli. Jako možná ze začátku, že říkal
„my tady jenom ležíme, jako, my tady odpočíváme“ a on měl prostě zůstat v klidu, tak to je,

možná jste si toho všimla, já jsem z něj pak nervózní, protože on musí furt s něčim, nebo musí
šoupat nohama, a já se pak nedokážu soustředit, a nebo chci poslouchat ty ostatní a prostě on
furt něco, jo. Nebo prostě se houpe a „nech mě bejt“ a to. Nevim, no. Ale pak asi z toho dělali
nějak pro něj, pro něj zajímavější věci než třeba v tý první půlce, no. Třeba v tý první půlce se
víc seznamovali, víc třeba tady, já nevim, hráli nějaký to divadlo na ty různý jednotlivý
situace, a pak bych řekla, že, nebo já nevim, no.
1: Jo, je to určitě možný. Ono to dítě si taky musí zvyknout na ten proces jakoby, že přesně víc
pozná, víc se cejtit jistě a ono se to pak odvíjí i od těch aktivit. Nemyslim si, že by ty aktivity
byly horší než předtím, ale i taky, jo, je to možný, než se to jakoby rozjelo do nějakýho
normálního módu, a taky jak říkáte, že potom to dítě ví, že prostě je pondělí, hodinku to trvá,
že to tady je v pohodě, bezpečný, je takový víc v klidu a víc vnímá i jako ty aktivity, no.
Takže… A jaký pro vás byly ty společný hodiny? Jste teďkonc nějak jako naťukla, že občas
sebou tak šoupe, že…
2: No, tak on je takovej, že mi přijde jak můj mluvčí. Furt to slovo chce mít. Takovej šéf asi.
Nevim, jestli si to tim dohání, jako že třeba v tom kolektivu, že nemůže bejt jakoby, nebo chtěl
by bejt, a nějakym způsobem tam se řadí, tak pak tedy, no prostě asi spíš takovej šoumen, no.
Jako tady prostě bude vykřikovat nějaký nemysly, no. Nevim. Ale tak u něj je to právě takový
nahoru dolů, no. On pak dokáže bejt slušnej, hezky se prostě přihlásit, říct, co by chtěl, jo,
poděkovat a to. Ale pak prostě přijde den, a to tady taky ta jedna maminka měla s tim klukem
to, takový podobný, no. A prostě jak sedlák, jak pak prostě jak malej kluk. A nějak to prostě
přežít, no. Takže nevadily mi ty skupinovky.
1: A dozvěděla jste se něco o něm jako novýho, nebo co vás jako úplně překvapilo, i třeba
v negativním slova smyslu, ale i třeba v pozitivním?
2: Jednou tady ňák mi ta právě ta pani, jak se jmenovala, něco říkala právě, že mám hrozně
moc jakoby jeden čas rozebíral asi to, co se dělo v tý třídě. Ale to bylo tak jediný, co jsme
naťukly, a dál vlastně nevim, no.
1: Ale třeba na tom fungování na těch společnejch hodinách třeba?
2: Já jsem si furt říkala, že to, že zase tolik jsem z tý školy jako, byly dny, kdy si na to hrozně
stěžoval, nebo nechtěl prostě do tý školy jít kvůli těm dětem nebo kvůli tý partě těch kluků, co
tam je. A já jsem to zažila, že opravdu jsem viděla, jak ho buď využijou, nebo prostě
vysmějou se a to, takže mi to bylo i mně nepříjemný. Pak mi vadilo, že ani neuměj pozdravit,
a předtím, když byly u nás, tak člověk tam okolo nich poskakuje, a oni vás potom přejdou jak
to, si říkáte, no, ty jo, co to je. Ale jako nebylo to tak častý, tak si furt řikám, že třeba fakt tady
něco prostě, něco si z toho vzal. Já nevim, no. Tak můžu si to myslet, no. Nevim.
1: No a takže vnímáte nějakej ten rozdíl mezi tím začátkem, kdy začal chodit sem, a třeba
teďkonc? Jako když to fakt takhle… vy říkáte teda, že to pololetí byl…
2: Já si myslim, že, já nevim, jestli pomohla tady terapie, nebo prostě vůbec si myslim, že pro
něj jakejkoliv ten začátek jako to bude to stejný, než se prostě ty děti srovnaj, že jo, po
prázdninách. Tak vždycky ten začátek je takovej těžkej, takovej, on nechce, nechce pracovat,
nechce nic prostě, jenom brečí, že už vlastně prázdniny pryč nebo… teď ten učitel, pak teda
onemocněl, že jo, s těma střevama, takže mi přijde, že to bylo takový nějaký, takový… Já jsem
měla v rodině nějaký problémy, takový fakt jako divný, no. A pak to jakoby po těch Vánocích,
jako kdyby si to všechno sedlo, on se prostě tak nějak jakoby smířil s tim, že chodí do školy,
že jo, a nějak to prostě bylo lepší, no. To bych řekla, že tadyta druhá polovina že byla taková
fajn.
1: A lepší, lepší konkrétně jakoby v čem?
2: No, že už tak nějak jako, já nevim, no, neprudil mě s tim, že tady nechci, a tohleto je blbý…
Jako byly tam dny, ale, já nevim, no, nějak se prostě zadaptoval, nebo já nevim, prostě nějak
už přijmul, že prostě je škola, pan učitel se nezmění, je takovej a takovej, že už to pochopil,
jenomže mu to možná trvá dýl, než, než prostě si uvědomí, že stejně jako jinak to nejde a
prostě je to tak, no.
1: Jo, a ještě mě jenom zaujalo, vy jste říkala, že občas jakoby Syn mluví jak kdyby za vás. Je
to takový mluvčí. Má to takhle i s taťkou? Nebo za toho nemluví, a…?
2: M-m. My jsme spolu víc. My vlastně spolu trávíme asi nejvíc času, takže tam je to taková
velká vazba, no. Takže asi je to někdy špatně, ale nevim, no. On jakoby je na mě hodně, tak je

fixovanej, no, a já v podstatě na něj taky, i když, můj muž ten byl hodně jako v práci nebo tak,
že jsme se neviděli, ale je to taky autorita, no. Takže on spíš z něj má respekt.
1: Jo, je to tam jiný.
2: Je to tam jiný. A spíš vždycky jako jsme spolu byli. Takže asi za něj by takhle nemluvil, no.
1: Myslíte si, že Synovi něco v těch skupinách jako chybělo?
2: Nevim, nevim. Ale jakoby já jsem to z toho jako jeho, když jsme se, něco prostě naťukli,
nebo se bavili, já řikám, jenom takový to chvilkový… Mi nepřišlo, že by mu něco chybělo.
Buď to bral a jenom prostě jako že to má jako povinnost nějakou, ale jako příjemnou, protože
on dokáže dát najevo, když teda fakt je nespokojenej.
1: Jo, že by to vypadalo jinak.
2: Jo, že by udělal scénu, že prostě jako fakt ne, tak mi přišlo, že to bylo v pohodě.
1: A dokázala byste říct, co si odnášíte nějak konkrétně z těch skupin rodičovskejch hlavně?
2: Já nevim. Já teda, jako když se vrátim zpátky, tak si myslim, že, vlastně ta pani psycholožka
říkala, že právě by tady mohl navázat jakoby nějaký kamarádství nebo todleto, což si myslim,
že ne. Že jo, to by asi chtělo potom někde se ještě s nějakym tim rodičem jít a… Takže
timhletim směrem si myslim, že ne.
1: Ale na to se klidně i můžete zeptat, mě napadá, tý pani Pavlasový, jakoby jestli náhodou
tady nezpozorovala nějaký jakoby kamarádství, a pak třeba trošku to víc naplánovat. Protože
v podstatě ty děti maj zas ten samej problém, jo, že…
2: No, jasně. Já nevim, pro mě… Asi jsem si sem jakoby jezdila odpočinout, nebo já nevim, já
to mám víc takový…
1: Jo, určitě…
2: I když jsem třeba kolikrát nemluvila, nebo se mi nechtělo mluvit, tak ono to tak nějak
posunete dál, tak jsem to ráda poslouchala.
1: Jste tady cejtila nějaký možná porozumění, že někdo je na stejný jako…
2: No, no, no. Nebo jsem si ráda vyslechla prostě ty, ty příběhy těch druhejch, a byť bych na to
nezareagovala, tak prostě uvnitř mě, někdě v sobě se to prostě jsem si to nějakym způsobem
prostě přijala, nebo já nevim, jsem z toho čerpala, nebo, nebo mě to někam posunulo, nebo
jsem se uklidnila jakoby psychicky… Asi, asi fajn, no.
1: Hm, a co myslíte, že Syn si z toho mohl tak vzít?
2: No, já doufám, že, že, trošku jakoby to chování, no, v tom kolektivu. Doufám, že prostě
byly tady různý děti, že jo, holčičky, kluci, a já mu furt řikám „hele, tak když to nejde u kluků,
tak si najdi nějakou holčičku“, akorát, že oni jsou v tom věku, že „holčičku, fuj“…
1: To je jasný, no.
2: Ale já jsem třeba jako od školky kamarádila s klukem. My jsme byli taková dvojka jako.
1: Jenže, to mi přijde fakt jako rarita, že se to vůbec jako. Takže to se fakt musí potkat, aby to
nebylo divný a aby s tim oba dva byli v pohodě, což je málokdy.
2: No, tak jenom, tak já nevim, no, tak jako jak tady pracoval s těma dětma, jestli prostě, i
kdyby, já nevim, si povídali nebo to, tak si myslim, že třeba… mu třeba vyhovovalo, že byl
prostor na něj, že ho opravdu třeba někdo vnímal nebo poslouchal, nebo já nevim, myslim si,
že to je taky dobrý jako, že jako byl od těch druhejch vidět ten zájem, že jo, že…
1: Že je důležitej.
2: Že se asi třeba nějak zklidnil, že řekli, tak hele a teďkon budem poslouchat jeho, a jak by
ses teď zachoval… Nebo já nevim. Takhle si to nějak představuju.
1: Jo, jo, jo. To dost takhle fungovalo, no. Tak si každej, vymezil ten jeho prostor.
2: Takže si myslim, jako třeba tohleto mi bylo sympatický, no.
1: Je pravda, že, no, že Syn mluvil hodně. Když si to promítnu, tak jako že nemá problém se
přihlásit o to slovo, ke všemu má…
2: No, no, no. Takže třeba to, co nemá šanci v tý škole, tak třeba si to užíval tady, no.
1: Hm, a je to určitě, že jo, důležitý, si myslim. Že načerpá takový to sebevědomí, že jako taky
ho někdo někde poslouchá. A je to super, no. Tak, potom tady mam dvě úplně takový …
Nebo, ještě jednu poslední otázku takovou a potom ještě dvě takový bokem. Myslíte si, že ty
jeho problémy se do budoucna zlepšej? Nějak jako věříte tomu, že to bude lepší?
2: Já furt věřim v to, že, ono je to takový divný, ale že prostě překvapí, no. To je taková nějaká
moje, někdy i mi to vlastně naznačili, já nevim, je tam jedna nebo dvě bezvadný učitelky v tý

škole, který mi taky jako prostě, když už jsem byla zoufalá, řekly „hele, my jsme měly něco
podobnýho, jo, a Syn je prostě v tomhletom prostě, tak půjde timhletim směrem třeba, je
strašně šikovnej na počítače, co se týče techniky, je hrozně jakoby vyspělej v tom“, takže si
myslim, že právě pro ty jsou podivíni, že jo, pro to ostatní okolí, že je hodně jakoby zaměřenej
na určitý na ty, na ten vesmír a to.
1: Jo, to jsem si taky vlastně všimla.
2: No, teď ho teda trošku vesmír jakoby pustil. A co se týče teda tý muziky, jako tam teda,
akorát že já bych potřebovala něco najít, aby se třeba alespoň trošku rozvíjel, ale bohužel je to
takový omezený, vždycky si vymyslí něco, co je pro starší děti, nebo, já nevim, nebo to není…
tak, tohleto, no. Takže ty… Nevim, no. Je to příjemný to slyšet prostě potom od někoho, že to
není s nim až tak ztracený, jak to vypadá, no. Jo, když už to potom ty lidi vědí, tak nějak to
pochopěj, no.
1: To si myslim, že jako určitě není. Že to, že se teďkonc jako vymyká, neznamená, že to
jednou nedosáhne nějakýho…
2: Takže já prostě věřim tomu, že… Prostě já jsem byla taková ta holčička s těma složenejma
ručičkama a v podstatě jakoby takový ty hrozně šikovný děti, který byly takový ti jedničkáři,
tak to mi přišlo, že propadly, a takoví ti trošku sígři zdraví, jako že dneska jsou třeba úspěšní
lidi.
1: To dyť jako, určitě, no.
2: Nebo i mám kamarádku, která byla, já nevim, pomalu na propadnutí, a dneska je úspěšná
v farmaterapiích a prostě tady úplně v tomhle tom prostě světě a v józe a je hrozně vysoko,
takže si řikám úplně nezahodit jako tyhle lidi. A spíš se teď setkávám s tím, že ať ho nechám,
ať vlastně v něm netlumim takovou tu dravost. Ať si prostě vobouchá, dostane prostě přes
prsty, že jo, aby si zjistil, jako že jsou nějaký mantinely. Ale ať prostě jde dál, no. Takže v to
věřim, no. Že prostě ty lidi, který ho jakoby zatracovali, tak že prostě jednou jim dokáže, že
prostě taky něco umí, no. To bych mu přála. Moc.
1: A teďkonc teda dvě takový otázky bokem. A ta první otázka zní, jakej vztah máte ke škole?
V tý, kam chodí Syn?
2: Já bych řekla, že kladnej. Jako že v podstatě mám tam i jakoby kamarádku jako v tý škole,
takže i díky ní se mi trošičku jako ten, ten začátek v tý první třídě to bylo takový divný, měli
takovou nezkušenou paní učitelku, takže, nebo vůbec měli smůlu. Měli vlastně nezkušenou
pani učitelku, pak měli fajn, o tu taky přišli ve třetí třídě, zase měli jakoby nezkušenou, až teď
v tý čtvrtý třídě teda, a ten už je asi povede až do druhýho stupně… Tak ze začátku jsme si
říkaly, jako ježiš marja, jako jsem víc věřila tý škole, že třeba to bude… Ale bylo to furt to
poznávání, že oni neznali nás, že jo, neznali Tomíka, a než poznala jsem já ty učitele… A teď
bych řekla, že jako je to v pohodě jako. Jako že se to zlepšilo, bych řekla, teď v tý čtvrtý třídě.
Že ještě když chodil do tý družiny, tak tam jsem ještě narážela na některý ty učitelky, který
měly pocit, že, já nevim, ho doprovázim do školy a že… Ale prostě je to každýho věc. Jo, my
jsme to prostě měli takovej rituál, že prostě já jsem ho doprovodila a pak jsme si prostě třeba
ještě něco řekli, než to, rozloučili a odcházel prostě nahoru do třídy. A oni třeba, já nevim, že
to respektujou do první druhý třídy, ale… Tak já jsem si říkala, prostě tak to dělám takhle, no
tak já to dělám…
1: A kdo vám to říkal teda? To za váma přišla nějaká učitelka nebo jste se doslechla…
2: To jsem se tak jako doslechla.
1: Jé, no to je nehorší teda. To aspoň kdyby přišla, kdybych já třeba byla učitelka a nějak se mi
to nezdálo a přišla bych za váma vám to říct, jenom že se chci zeptat. Ale tady to, to teda je
úplně hrozný…
2: No, tak já jsem se prostě na to vyprdla.
1: Jo, že člověk by jí to rád i vysvětlil a řekl, jo, my to máme takhle, my prostě…
2: No přesně. Ale já přece nebudu každýmu…
1: Ale neznamená to, že když ho doprovázim, tak jsme na sebe fixovaný a že to je něco
špatně. Ale prostě…
2: Ne, já jsem to potom tam nějak i řekla, že prostě mi můžou, no, možná jsem byla tenkrát
hnusná, by mohli být šťastní, že jsme jakoby sledovaný, nebo že dochází na všechno, že se
snažim, ale že prostě to dělám takhle, no. Tak oni potom to nechali bejt, no. Takže jako, ale to

víte, prostě, to je… Jsou tam některý ty ženský, takový ty tvrďačky, no, prostě, který jenom
křičej, že jo. Nebo furt se něco děje a tyhlety děti jim překážej, že jo, prostě který jsou trošku
něčim prostě jako trošku… Já vim, že to není, jako je náročný jako v tý škole jako udržet ten
chod, ale má na to jenom někdo, že jo. Já bych to třeba nezvládla, jako jo. Já bych, mě by
nikdo neposlouchal. Ale myslim si, že tohle je to nejmenší zlo, co pro to dělám jako, no. Že
teda jako dojdu do tý školy, nikoho neobtěžuju, sednu si tam někde, tam je takový, tam si
počkám, než on přijde ze šatny, tam si řekneme “jo, hele, tak se měj hezky“, jako on řekne „jo,
mami, já ti zavolám“, dáme si pusu a odchází do třídy. Přijde mi, že je zklidněnej. A řikám,
nikomu nepřekážim, jo. Takže, úplně mi připadá zbytečnost to řešit.
1: No, to určitě. A je něco, co ten vztah k tý škole zhoršuje? Vy jste teda teďkonc mluvila o, o
nějakym střetu…
2: Já jsem to nějak přestala jakoby to, říkat. Přestala jsem to vnímat. Jako žádný stížnosti
nějaký, že by bylo něco úplně, ke mně jako nepřišlo. Jako v podstatě i chodíme za tim
učitelem, že jo, kdyby si, myslim si, něco fakt dělo, tak si myslim, že se to prostě ke mně
donese. Takže bych tu školu nijak nezavrhla, jako.
1: A měnili jste někdy školu?
2: Neměnili, ale je fakt, že jsem jí chtěla měnit jenom kvůli těm dětem, ale vlastně pani
psycholožka říkala, což je asi pravda, nebo jsem Tomíkovi říkala „hele, můžeme změnit školu,
ale je to nevratnej proces, jo, prostě jednou odejdeš, aby tě to, musíš si to pořádně rozmyslet“,
a ona že to v podstatě může bejt zase tam někde nějakej další problém a jako utíkat takhle
pořád, že je taky blbě, můj muž, že to je blbost, a… A on teďkonc sám nechce. Jako já jsem se
ho ptala a on jako, i když třeba si stěžuje, že se mu tam tohle děje, tamto, ale chce tam zůstat.
Já si myslim, že u něj je hrozně důležitý, že on prostě potřebuje takový to, jak autistický, já
nevim, takový to ty svoje jistoty, jo, nebo ty stereotypy. Jako každej se v tom cejtí, že jo.
1: To potřebuje každý dítě. To já bych zas úplně neházela jako, že je nějak vyloženě jinej, to
potřebuje každej, jako jo.
2: No, takže si myslim, že ta škola není pro ně něj nějak…
1: Třeba mně se taky nelíbilo ve škole, ale mamka mě chtěla dát jinam, na gympl, ale já jsem
prostě nechtěla. Protože tam se mi sice nelíbilo, ale furt to bylo to jistý. Ono jít do neznáma
je…
2: No jasně. Je strašnej krok.
1: Přesně, no.
2: To je podle mě to nejhorší, co, co vám, když…
1: A zvlášť když takhle má ty problémy s těma kolektivama už jako od tý školky, že jo. Že to
není nic vyloženě, já nevim, že by poslední rok, půlrok, trpěl. Ale je to prostě, tak by to bylo
zase, si myslim, přesně jak říká ta psycholožka, no.
2: Akorát že já jsem na to narážela jako mezi svejma jako známejma, že mi jako řikali „hele,
no tak já mít takhle dítě, tak už ho dávno dám…“
1: Což je šílený. Že jo. Když jakoby kde jinde najít pochopení než u těch kamarádek, se
kterejma má člověk dobrý vztahy. Nebo si myslí a najednou oni mu takhle jakoby.
2: No, jako byly to rány pěkný někdy, no. Se vám k tomu fakt přiznaj, že jako tebe jako jo, ale
to dítě ne. No, tak to jsem vořvala teda mockrát, nebo jsem se spíš utápěla sama v samotě.
Nevim, no.
1: Hm, možná právě to mě tak napadá, jestli kvůli tomu ten Tom není tak jako fixovanej na
toho dospěláka jakoby jo, jestli taky to prostě…
2: Tak určitě.
1: Cejtil. A vlastně prostě s nim hodně jako víc sama. Nebo prostě i to cejtil. To i kdybyste
někoho měla jako, jako nějakou jednu kámošku s jednim dítětem, tak stejně…
2: To určitě jako to vnímal. Já jsem byla s nim na dovolený v únoru a taky jsme tam měli
problém. Jako dvě holčičky, no tak, bohužel, no. Já jsem si myslela, že tam budou nějaký děti,
ale…
1: Nebyly.
2: Tam skoro nikdo nebyl. Takže prostě normálka, jo, to už prostě nefungovalo, no. Ta jedna
byla starší, takže ta už na něj koukala z patra, a takže tam to bylo takový blbý, no. Proto jsme
zase opět na to narazili.

1: Zas to nebyla ta v klidu taková ta…
2: Ale teď se těšim, teď v sobotu odjíždím, v podstatě mi zbyla poslední kamarádka. Ta má
dvě děti, holka, kluk, a ona je taky taková jako, hrozně mu rozumí a on ji má rád, jo. Takže ta
vazba tam je fajn.
1: Jako tu kamarádku? Tu dospělou?
2: Ty její děti. Tu dospělou, ale i ty děti, jo? A ty děti jsou takový jakoby nekonfliktní, takže si
myslim, že by to mohlo jako vyjít, no. Že by to mohlo fakt jako fungovat, no.
1: Ale zas jako není to od toho mít takový očekávání. Tak jakože v klidu to brát. Že buď to
vyjde, ale taky nemusí. Abyste jenom zas nebyla zklamaná, když to tam úplně nesedne, no.
2: Ale u ní zase nemám strach, že, že bysme se nějak kvůli tomu pohádaly, nebo, jó, že to
nějak jako…
1: Že je rozumná prostě, by se dalo říct.
2: Tak, tak.
1: Že to neodsuzuje.
2: No, přesně, no. Tak uvidíme.
1: Tak jo, tak já vám moc děkuju za ten čas, kterej jste takhle investovala do mě.

