1 Přílohy
1.1 Příloha číslo 1.
Rozhovory s účastníky
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Muž 1
1) Jak je pro vás víra důležitá:
Muž 1: Tak já sem křtěnej katolík, no, rodiče byli křtěný.
a) A jak je pro vás víra důležitá:
Muž 1: Jako je asi, nějak to moc asi neberu, ale jsem katolík.
2) Jak byste se popsal/a jako bytost?
Muž 1: No jsem taková pohodová bytost, dělám si hodně z věcí srandu a jsem kamarádský,
takže jako myslím, že jsem spíš… bytost… bytost jako taková obyčejná hodná.
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 1: Jsem hodně pohodovej, neřeším moc jako věci, co nejsou… jako fakt nějakej průser.
4) Takže váš nejvýraznější rys?
Muž 1: Ta pohoda, no.
5) Co si o tom názoru myslíte?
Muž 1: Každý má mít svůj názor a oni mají takovej no.
6) Jaké na vás má víra nároky vůči lidem?

Muž 1: No abych se k lidem choval ohleduplně a nepoužíval násilí, protože to jako nic neřeší a
měl bych jako pomáhat ostatním, ale to moc nejde.

7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 1: To záleží na nich, jak si to v hlavě přeberou.
8) Jak víra ovlivňuje váš způsob života?
Muž 1: Zásadně.
9) Pokud ho ovlivňuje tak jak, pokud ne tak proč?
Muž 1: No někdo by třeba se nesnažil chovat jako líp i když je jako ve srabu, ale já se pořád
snažím že jo… protože mám jako toho ducha v sobě.
10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 1: Já myslím, že to jako nemá na to vliv, asi tak jakoby normálně no.
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11) Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 1: No každej je jinej a každýho soudím jako jinak protože se každej chová jinak.
12) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 1: Nevzpomínám si.
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 1: No to chování.
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Muž 1: No jako bych řekl, že zásadní.

15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Muž 1: No jako určitě by se tak měl chovat, protože když řeknu, že sem věřící a nebudu se tak
chovat tak je to k ničemu, že sem věřící že jo, a i takový lidi sou.

16) Jaký má víra vliv na každodenní život?
Muž 1: No snažím se podle toho žít, ale to víte, jako není to úplně jednoduchý…
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vší víře?
Muž 1: Takový ty Vánoce a půlnoční a tak.
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Muž 2
1) Jak je pro vás víra důležitá:
Muž 2: Velmi.
2) Jak byste se popsal/a jako bytost?
Muž 2: Tak v každým člověku je duch nebo ta duše.
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 2: Někteří dobře, někteří špatně no.
4) Takže váš nejvýraznější rys?
Muž 2: Moje duše.
5) Co si o tom názoru myslíte?
Muž 2: Tak myslím, že je to dobrý.
6) Jaké na vás má víra nároky vůči lidem?
Muž 2: Žádné.
a) Vůbec žádné?
Muž 2: No ne, nevím o tom.

7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 2: Líp, citlivěji, chápavěji a pomoct mi.
8) Jak víra ovlivňuje váš způsob života?
Muž 2: Zásadně.
9) Pokud ho ovlivňuje tak jak, pokud ne tak proč?
Muž 2: Velmi pozitivně.
10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 2: Já myslím, že to je vždycky a všude, pořád na to myslím.
11) Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 2: Podle chování, podle víry, podle pochopení a porozumění, podle citlivosti, laskavosti,
pomoci druhým, podle všeho dobrého.
12) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 2: Nevím.
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13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 2: Když je znám tak je to lepší.
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Muž 2: Jako určitě.
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Muž 2: Hodně.
16) Jaký má víra vliv na každodenní život?
Muž 2: Vždy a všude, já jí mám pořád v sobě.
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vší víře?
Muž 2: neděle.
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Muž 3
1) Jak je pro vás víra důležitá:
Muž 3: Je důležitá, ale jsou tu důležitější věci.
a) Třeba?
Muž 3: No abych třeba měl dneska kde spát a zejtra co jíst.
2) Jak byste se popsal/a jako bytost?
Muž 3: Obyčejnej člověk.
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 3: To nelze tak odpovědět, to by museli ostatní vám to říct, asi jako dalšího člověka, nějak
normálně.
4) Takže váš nejvýraznější rys?
Muž 3: Že sem bezdomovec.
5) Co si o tom názoru myslíte?
Muž 3: Že by to neměli jen tak jednoduše říkat, protože je i mezi bezdomovcema rozdíl.
6) Jaké na vás má víra nároky vůči lidem?
Muž 3: Žádné, protože já řeším většinou jiný problémy a tohle mi vůbec nepřijde na mysl.
7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 3: Určitě by se měli zajímat, než mě odsoudí.
8) Jak víra ovlivňuje váš způsob života?
Muž 3: Asi nijak protože řeším spíš, jestli budu mít kde spát, jestli bude kde se najíst a jestli
třeba si budu moct koupit různý léky, víra jako fakt nemá žádný vliv.
9) Pokud ho ovlivňuje tak jak, pokud ne tak proč?
Muž 3: Asi nijak… jsou důležitější věci.
10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 3: To asi spíš ovlivňuje to, co tomu přecházelo, a ne ta víra.
11) Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 3: Podle jejich chování.
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12) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 3: Jako možná sem se někdy takhle modlil, ale jako nepomohlo to, tak sem s tím přestal.
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 3: Jestli se chovají slušně ke všem lidem.
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Muž 3: To je asi možné, ale existují i lidi co jsou věřící, ale chovají se hrozně.
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Muž 3: No to právě jak jsou věřící, tak mnohdy se chovají hnusně i když jsou věřící i když by
neměli.
16) Jaký má víra vliv na každodenní život?
Muž 3: Nemá prakticky žádný
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vší víře?
Muž 3: Nedodržuju nic

7

Muž 4
1. Jak je pro vás víra důležitá:
Muž 4: No provází mě životem, takže je.
2. Jak byste se popsal/a jako bytost?

Muž 4: Tak já se věnuji hudbě, tak se asi vidím jako hudebník a kdo jsem já, já jsem jen starej
dědek.

3. Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 4: Já to jako moc neříkám, přijde mi to jako soukromá věc.
4. A nebojíte se třeba, že by vám to nějak ublížilo to říct?
Muž 4: To ne.
5. Takže váš nejvýraznější rys?
Muž 4: No to se musíte zeptat jich, no nebudu lhát, nebo říkat nějakou nepravdu, ale asi záleží…
na tom s kým se bavím no, když je to někdo známej, tak myslím… že by mě… popsali jako
chytrýho člověka.
6. Co si o tom názoru myslíte?

Muž 4: No asi jsem rozumnej no.

7. Jaké na vás má víra nároky vůči lidem?
Muž 4: No to moc ne, protože to většinou neví, ale ví, že jsem jako dobrej tak to berou.
8. Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 4: Bych chtěl, aby se chovali normálně, aby to prostě nějak neřešili a byli slušný.
9. Jak víra ovlivňuje váš způsob života?
Muž 4: No tak každej něčemu věří, každej to má jinak.
10. Pokud ho ovlivňuje tak jak, pokud ne tak proč?
Muž 4: Já mám tohle, a tak žiju, jak mě to učili.
11. Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 4: Ne.
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12. Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 4: V určitých situacích, no, to bych řekl, že spíš tak… si vždycky říkám, že to nějak
dopadne.

13. Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 4: Vim, že dneska je to takový těžší, dřív to tak nebylo, to jsem viděl, když sem přišel o
všechno, že prostě ty peníze mám, ale nemůžu si je vyzvednout, a pak jsou tu lidi, který se mi
snaží pomoct a ono to pak není tak těžký jaký se to zdá, ale prostě záleží na tom, jestli vám ty
lidi jako pomůžou a kolikrát stačí jako pár slov a je to hned lepší… takový lidi, těch já si moc
vážím protože, to je výjimečnej člověk, takovej.
14. Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 4: Jako různý věci, asi podle toho, když už se s nima znám dlouho.
15. Hraje v tom víra nějakou roli?
Muž 4: Moc ne takhle řečeno.
16. Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Muž 4: No Když vám nepomůžou finančně, daj vám radu, dobrý rady jsou lepší než peníze a
tady mi chtějí pomoct.
17. Jaký má víra vliv na každodenní život?
Muž 4: No takhle až moc ne, jako žiju, jak žiju.
18. Jaké dodržujete zvyky založené na vší víře?
Muž 4: Já to spíš dělám pro sebe, takový ty velký tak jo, ale spíš jako pro sebe to mám.
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Muž 5
1) Jak je pro vás víra důležitá?
Muž 5: Hrozně moc, pomáhá mi
2) Jak byste se popsal/a jako bytost?
Muž 5: No já nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel,
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 5: No některý velmi dobře,
4) Co jim na vás přijde jako nejvýraznější rys?

Muž 5: No já se v životě scházím s moudrejma lidma, protože to, s kým se bavíte, dělá hodně
a blbců kolem nás běhá hrozně moc, jako ty nepotřebuju, protože vám nepomůžou, vážím si tý
komunity těch moudrejch lidí, protože ti neřeší to, co je venku, ale to jak člověk přemejšlí

5) Co si o tom názoru myslíte?
Muž 5: No je to jejich názor
6) Jaké na vás klade vaše víra nároky vůči lidem, nebo situacím?
Muž 5: Tak třeba beru svoje přátele občas do kostela, protože i když jako z toho asi nemá co
já, tak je to… a vysvětlili jsme si co a jak tam je no, a že jako člověk musí něčemu věřit, nemůže
zůstat prostě to… a ona se mě ptala proč jsem přestal věřit sourozencům, a to proto, že oni mi
jako provedli věci, ale to mě ten nahoře jako neprovede, pro mě je ulice život, ta má velký
pravidla

a) A ta víra na vás i na tý ulici má nějaký nároky? Jaký třeba?
Muž 5: No musíte se hlavně hlídat, žejo a spolíhat se na dobrý srdce lidí a na přátele, žejo, to je
takovej život
7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 5: No normálně, tak jak se budu chovat k vám, normálně, bez nějakých to…, tak vy ke
mně normálně v rámci prostě slušnosti, nějaký meze a nějaký hranice, žejo
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8) Jak víra ovlivňuje vás způsob života?
Muž 5: Velmi hodně, měl jsem možnost se několikrát setkat s kardinálem Dukou, a on pochopil
to základné téma, že když sem opustil ten kriminál, to řeknu stručně, jsem podepsal Chartu 77
a druhej den už sem jel
9) Pokud ho ovlivňuje tak jak/ pokud ne tak proč?
Muž 5: Nosím to ve svým srdíčku a když přijdu na hřbitov ke svým rodičům a věřím, že jsou
tam spokojený, a protože byli hrozně hodný a rozumný a chci, aby se tam měli dobře
10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 5: No já nevim, nad každým svým krokem přemýšlím, buď to udělám, nebo ne
a) Jestli je ten krok v pořádku?
Muž 5: No tak
11) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 5: Pomohla mi úplně čirá náhoda, něco jako znamení a byl jsem úplně dole a měl jsem
zablokovanou občanku a řekla, ty jsi na tom blbě, tady máš pět stravenek na jídlo a patnácet a
říkám, jak vám to vrátím a ona říkala, to neřeš… tak mě to takhle pomohlo a já sem to měl jako
to znamení víte
12) Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 5: No já mám velký měřítko, pochopitelně, já mám rád… tady lidi, a celou řadu dalších a
mám rád jako moudrý lidi, jako celou komunitu tady a jiný lidi tak nějak nepotřebuju, to člověk
musí bejt tak jako soběstačnej, a i když to někdy bolí, a tak se prostě nedá nic dělat a musí.
a) A podle čeho poznáte člověka kterýmu můžete věřit?
Muž 5: Hrozně jednoduše, tak já chodim mezi vysoký školy a ta se scházím se študákama a je
rozdíl, když nějakej študák řekne, to je jenom blbej bezdomovec, ale přijde kluk kterej si sedne
a bavíme se o životě a kolikrát mi třeba dá pár korun
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 5: Hodně jako jestli je ten člověk chytrej, to já pak si toho vážim
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
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Muž 5: No tak určitě, protože ty lidi, co jsou věřící, jako víc pomáhají, třeba tady je to hodně
vidět…
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Muž 5: No tady to máte hodně vidět, že ty lidi chtějí to jako dělat a tady pomáhat u toho kostela
16) Jaký má vaše víra vliv na každodenní život?
Muž 5: No jasně, protože když musím řešit i ten zdravotní stav, po dvou infarktech a tak, měl
jsem jít na operaci, kvůli nízkýmu tlaku už řekli, že ne, víra mi pomáhá se s tím jako vyrovnat
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vaší víře?
Muž 5: Chodím každý pondělí sem a každou neděli do jednoho kostela, tam už mě znají a tam
si poslechnu ty závažný
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Muž 6

1) Jak je pro vás víra důležitá?
Muž 6: No jako ano, řekl bych, že dobro v člověku nevznikne jen tak, když to člověk v sobě
má i kdyby se u tý víry vyskytl, tak ten člověk se tím nepředělá
2) Jak byste se popsal/a jako bytost:
Muž 6: No tak jako mám nějaký to místo ve vesmíru, jako ten je velkej a neuvěřitelnej a prostě
tam někam patřím
Vesmír je velikej a jestli tam jsou někde další takový bytosti
Jou lidi který o ničem nepřemýšlej a lidi který hledaj a který hledají ty odpovědi, jsou lidi, který
nic nezajímá a užívají si a někdo hledá jako ten smysl života
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 6: Já si myslím, že k tomu nikdo žádný výhrady nemá, ani z těch mejch známejch, ani
z rodiny, byl to takovej fakt

4) Co jim na vás přijde jako nejvýraznější rys?
Muž 6: No když … no nevím co by o mě řekli, vůči nikomu žádný zlo se snažím nedělat, ale
zase se člověku nepodaří všechno jako udělat úplně dobře a s něčím je člověk nespokojenej a
když to řeknete jinak tak buď lžete a když to řeknete naplno
5) Co si o tom názoru myslíte?
Muž 6: Tak jako já mám nějaký názory na lidi, tak oni mají názory i … jako ke mně no
6) Jaké na vás klade vaše víra nároky vůči lidem, nebo situacím?
Muž 6: No já nevim prostě si myslím, že to už člověk má nějak v sobě a jako asi bych jednal
stejně i kdybych v tý víře nebyl

7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 6: Člověk vidí jako ty pěkný věci, žejo u těch jinejch a když se snaží žejo a něco nedělá a
nějak jedná co se mě nelíbí
8) Jak víra ovlivňuje váš způsob života?
Muž 6: No ovlivňuje no
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9) Pokud ho ovlivňuje tak jak/ pokud ne tak proč?

Muž 6: Že se člověk snaží, víc tak nějak a nedělat takový chyby a nic takového, jednat s lidma
ve smyslu tý víry, když si to ten člověk přečte a začne se tak orientovat… ne že bych bez tý
víry dělal jako zlo… ale s tou vírou to jde tak nějak lepší

10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 6: Určitě, protože když se tím jako řídíte
11) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 6: No, když přemýšlím, kde jsem kde, co řešil, to je spíš, co chce ta víra, když vlastně se
s ní setká tak si na to líp vzpomene, ale takhle … to moje matka taky říkala, že to

a) Takže si myslíte, že vás jako ovlivňuje, ale vy si většinou neuvědomujete, že za tím je ta víra?
Muž 6: Svým způsobem jo, protože když něco řeším tak už vím i podle tý víry, jak to řešit
abych dělal tohle a nedělal tohle
12) Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 6: Někdo mi jako třeba něco řekne a podle toho já to jako hodnotím
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 6: No to, jak oni jako mluví, co říkají podle těch názorů
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Muž 6: Myslím, že ne
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Muž 6: To si taky myslím, že ne
16) Jaký má vaše víra vliv na každodenní život?

Muž 6: Většinou v situaci kontaktu s těma druhýma lidma, že se sám vůči sobě neřeší a je
v kontaktu s těma druhýma v pořádku, jedná v nějakým problému rozumě.

17) Jaké dodržujete zvyky založené na vaší víře?

Muž 6: No do kostela občas chodím, k metodistům tam… a tak… svátky slavím taky
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Muž 7

1) Jak je pro vás víra důležitá?
Muž 7: Důležité to je, že jako nabádá člověka něco k dobrejm věcem a dobrýmu způsobu života,
takovýmu správnýmu
2) Jak byste se popsal/a jako bytost:
Muž 7: Jsem člověk no, obyčejnej
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Muž 7: Jako většinou to nikdo moc neřeší, protože to na tom člověku dneska už není to hlavní,
dřív jako asi bylo, ale dneska už může každej věřit čemu chce
4) Co jim na vás přijde jako nejvýraznější rys?
Muž 7: No jak to kdo vidí, to je otázka no, rád bych řekl, že jako jim přijdu dobrej ale… sám
jako vím, že to asi jako nejde, spíš jako říct, že jsem v těch názorech jako pro něco, to je věc
jedna a jakože sem přímej no, upřímnej
5) Co si o tom názoru myslíte?
Muž 7: No asi jako mají na něj jako určitě právo
6) Jaké na vás klade vaše víra nároky vůči lidem, nebo situacím?
Muž 7: Nikdy jsem si nevšiml, že by to tak bylo, jen jako někdy se mi nechce vstávat v tu neděli
do toho kostela (Smích), ale to na tom není to důležitý
7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Muž 7: Třeba by jako měla rodina bejt u sebe, třeba že ta dcera mi jako nevolá, dvě čísla a já
se jí nedovolám, teď už to zase odpojili a prostě mi přijde… utečou tři měsíce a nic
Se to zdá v pořádku, ale když vám to dítě nezavolá a je to prostě takový, proč to všechno tak
divně funguje
8) Jak víra ovlivňuje vás způsob života?
Muž 7: Jako to je těžký takhle jako říct, protože je to jako taková… někdy na to myslím a někdy
jako taky ne

15

9) Pokud ho ovlivňuje tak jak/ pokud ne tak proč?
x

10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Muž 7: Já myslím, že někdy jo
11) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Muž 7: Ono se furt něco odehrává, ale to si takhle nevzpomenu
12) Jak posuzujete druhé lidi?
Muž 7: Na mě dělá takovej dojem, že jako někdo prostě někam takhle přijde a teď se vlastně

neadaptuje a prohlásí no, tak já sem věřící, jenomže k tomu se musí nějak dopracovat, k tomu

se člověk dopracovává už jako doma, že ty … kdysi byli všichni pokřtěný a chodili si to do
kostela odsedět, ti rodiče a prarodiče a tak, ale jako nic jim to nedávalo a žilo se nějak jinak
Oni tam chodí si posedět, žádnej zájem nemaj a ona je teda aktivní věřící, ale jako mě se to moc
nezdá
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Muž 7: Asi podle chování nejvíc
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Muž 7: No, možná, ale to bych jako… no myslím, že asi moc ne
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?

Muž 7: No, když je to člověk, kterej jako není jako ty babky v kostele v neděli a je to na něm
jako vidět, že jako chce dělat něco víc, tak je to jako lepší

16) Jaký má vaše víra vliv na každodenní život?
Muž 7: Má, snažím, se, aby měla
Když mám nějakej problém
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vaší víře?
Muž 7: Snažím se, když to jde. Jako Vánoce, a tak slavím s dcerou a takový věci
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Žena 8

1) Jak je pro vás víra důležitá?
Žena 8: Dost, pomáhá mi v těžkých situacích, v nesnázích
2) Jak byste se popsal/a jako bytost:
Žena 8: Nápomocná bytost, taková laskavá, třeba když vidím že někdo něco nemá a oni jí třeba
tady dají mě, tak mu ji dám, protože si jí můžu koupit, protože já mám ty peníze, ale oni nemají
nic

3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Žena 8: Dobře, nesetkala sem se s takovým vážnějším problémem, že by to někomu vadilo
4) Co jim na vás přijde jako nejvýraznější rys?
Žena 8: Jsem hodně skromná, je člověk potěšenej, když o sobě slyší něco hezkýho

5) Co si o tom názoru myslíte?
No těší mě to hodně

6) Jaké na vás klade vaše víra nároky vůči lidem, nebo situacím?
Žena 8: Já myslím, že jo, měla bych se tak chovat v mezích a tak, v mezích se chovat podle
toho, že jsem věřící, soucítit a pomoct
7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Žena 8: Měli by se mě snažit brát, i když to jako není jednoduchý tenhle život, ale každej máme
nějakej žejo, každej reaguje jinak na věci, mohli by zkusit ocenit tohle a ne to, že třeba jak
vypadám
8) Jak víra ovlivňuje vás způsob života?
Žena 8: Že se mi změnil život a od tý doby jako jo, do tý doby sem to nějak jako necejtila takhle,
ale po tom, co mi zemřel partner a všechno se tak jako změnilo, tak je to jiný, že do poslední

chvíle jsem v tom byla s ním a on teda nebyl věřící, ale pak se to všechno změnilo a tohle mi
jako by pomohlo v tom

9) Pokud ho ovlivňuje tak jak/ pokud ne tak proč?
x
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10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Žena 8: Myslím, že jo, zachovávám větší klid, protože vím, že to prostě nějak dopadne a
pomáhá mi to takhle myslet
11) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Žena 8: Když zemřel ten druh třeba, hádky třeba, mě to usměrňuje, když sem hodně vzteklá…
abych třeba neřekla, něco fakt, co se nedá vzít jen tak zpátky
12) Jak posuzujete druhé lidi?
Žena 8: Každej sme nějakej, jak říkala moje babička, nikdo není dokonalej, každej má nějakou
chybu, mám hodně dobrejch přátel
Já je moc nesoudím
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Žena 8: Jak se chovají a někdy přemýšlím o těch jejich osudech, těch druhejch lidí, co se jm
stalo, že se takhle chovají
Nevíme nikdo, jak to dopadne
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Žena 8: Má no, protože to dává mi to jako nějakej pohled, jak brát ty lidi jako jenom lidi
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?

Žena 8: No, jako takhle úplně ne, jsou i hodný, ale je to taky trochu jiný, ale není to jako to
důležitý na těch lidech

16) Jaký má vaše víra vliv na každodenní život?
Žena 8: Má, není to růžový a pomáhá mi to, abych vyšla s lidma
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vaší víře?
Žena 8: Tak různě, zádušní třeba… Velikonoce a tak.
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Žena 9

1) Jak je pro vás víra důležitá?
Žena 9: Velmi, pomáhá mi v životě
2) Jak byste se popsal/a jako bytost:
Žena 9: Jsem člověk
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Žena 9: Nevím, asi prostě to neřeší
4) Co jim na vás přijde jako nejvýraznější rys?
Žena 9: Asi jsem dobrosrdečná, myslím
5) Co si o tom názoru myslíte?
Žena 9: Že je to dobrý, jsem ráda
6) Jaké na vás klade vaše víra nároky vůči lidem, nebo situacím?
Žena 9: Asi ne, myslím, že žádné nemám
7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Žena 9: Dobře, protože já jsem v pohodě, snažím se ke všem chovat na féra, a to chci i od
druhých
8) Jak víra ovlivňuje vás způsob života?
Žena 9: Asi jen to, že se pravidelně modlím a pak potkávám různý lidi a tak
9) Pokud ho ovlivňuje tak jak/ pokud ne tak proč?
Žena 9: No to, že se modlím a tak
10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Žena 9: To nevím, možná nějak jo
11) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Žena 9: Bůh mi pomohl, vždycky sem se k němu obrátila a on mi vždycky pomohl
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12) Jak posuzujete druhé lidi?
Žena 9: No, já nevím, lidi moc neřeším, prostě se s nima bavím
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Žena 9: No, neřeším to
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Žena 9: Asi ne, ale mám radši lidi jako já, co taky věřím, máme víc společnýho
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Žena 9: No, však říkám, je to lepší
16) Jaký má vaše víra vliv na každodenní život?
Žena 9: Řekla bych, že žádný
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vaší víře?
Žena 9: No, chodím do kostela a modlím se
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Žena 10

1) Jak je pro vás víra důležitá?
Žena 10: No je, protože mám pocit, že co se má stát, stane se, ať chci nebo ne
2) Jak byste se popsal/a jako bytost:
Žena 10: Prostě člověk, jsem stejná jako všichni
3) Jak vás vidí lidé jako člověka, kteří vědí, že jste věřící?
Žena 10: Asi lépe, než kdyby o tom nevěděli
4) Co jim na vás přijde jako nejvýraznější rys?
Žena 10: Jsem taková ukecaná
5) Co si o tom názoru myslíte?
Žena 10: No asi mají pravdu, ale jsem ráda, že to není nic takovýho hroznýho
6) Jaké na vás klade vaše víra nároky vůči lidem, nebo situacím?
Žena 10: Asi žádný
7) Jak by se vůči vám mělo okolí chovat?
Žena 10: Asi by se měli chovat víc slušně
8) Jak víra ovlivňuje vás způsob života?
Žena 10: Myslím, že moc ne
9) Pokud ho ovlivňuje tak jak/ pokud ne tak proč?
Žena 10: Chodím do kostela a modlím se občas a pak jsem víc v pohodě, taky jsem tak poznala
pár dobrejch lidí
10) Jak vaše víra ovlivňuje to, jak reagujete v určitých situacích?
Žena 10: Nijak, nebo o tom nevím
11) Jak vám víra pomohla konkrétně v nějaké situaci?
Žena 10: Pomáhá mi, když se něco zkazí, řeknu si, že je to daný a já s tím nic neudělám
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12) Jak poszujete druhé lidi?
Žena 10: Prostě vidím, jak se chovaj, tak podle toho
13) Co všechno ovlivňuje to, jak se na ně díváte?
Žena 10: Jak se chovaj ke mně a obecně, jak se mnou mluví
14) Hraje v tom víra nějakou roli?
Žena 10: Asi ne
15) Jakou roli v tom hraje to, že je ten člověk také věřící?
Žena 10: Možná je mi pak o něco sympatičtější, spoustu lidí totiž podle mě víru nechápe a to
není dobře
16) Jaký má vaše víra vliv na každodenní život?
Žena 10: Nic moc asi jen si všímám nějakých věcí, ale né moc
17) Jaké dodržujete zvyky založené na vaší víře?
Žena 10: Chodím občas do kostela
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