Příloha č. 1
Rozhovor - Radek
Výzkumník: Jak dlouho jsi v DÚ?
Radek: 7 měsíců.
V: A z jakého důvodu jsi se sem dostal?
R: Kvůli problémům v děcáku, například jako třeba pozdní příchody, nadávání tetám
vůči nějakým neshodům, pak nadávání a ubližování dětem, pak jsem tam měl neshody
s ředitelkou, furt jsem se s ní hádal, byl jsem na ní hnusnej, pozdní příchody, jednou
jsem přišel ožralej, takže jako to a to je tak asi všechno.
V: Takže si přišel sem z DD?
R: Jo. A nerespektování autorit ještě.
V: Dobře.
R: Ale taky záleží na tom člověku, jak se ke mně chová, jako když za to můžu já a
vynadá mi, tak to beru. Když za to nemůžu a vynadá mi bezdůvodně, tak na toho
člověka vyjedu. Jo? Takže tak. Taky záleží, jak ten člověk se, jak na mě působí, když na
mě působí mile, v pohodě, někdy mi vynadá, když něco udělám, tak to chápu. Když na
mě působí hnusně nebo má nějaký předsudky, anebo se nějak špatně chová, nebo když
nic neudělam a on vynadá mi, tak se k němu chovam špatně. A dost hnusně.
V: A dokázal bys říct, čím to je, že teda někdo na tebe působí mile a někdo je ti
nesympatickej?
R: Čim to je, eee. Je to mym chováním. Jako já si za to můžu sám. De facto já vždycky
na těch lidech vidim to špatný. Já vždycky když toho člověka neznam, tak na něj
vyjíždim bezdůvodně. Uplně bezdůvodně. Nemam k tomu důvod.
V: Takže ho tak jako zkoušíš?
R: Ano, zkoušim lidi, jak zareagujou. Jak zareagujou a jak to unesou. Když to ten
člověk unese dobře, tak na něj jsem milej, ale taky záleží, jak on se bude chovat. Taková
zkouška lidu. Na dospělý to neberu. Já to beru na ty lidi, který mam jakoby podezření,
že jsou hnusný, že se chovaj hnusně. To je taková zkouška. Á ty lidi, buď se chovaj
hnusně ke mně a jsou na mě ještě víc hnusný, tak se s nima potom jako mam domněnku
jako že jsou jako, jako nesympatický a jsou hnusný, a nebo ten člověk, což se mi stává
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často, nebo ten člověk je milej, dokáže normálně slušně odpovědět, což se mi stává
často, no a jsem na něj potom milej. Taky záleží na tom člověku, že jo.
V: Myslíš, že by se dalo teda říct, že když někdo projde tady tou tvojí zkouškou, že
krom toho, že jsi na něj milej, že teda ho nějak respektuješ?
R: Ano.
V: Nebo že teda ho považuješ za nějakou tu autoritu?
R: Ano. Taky záleží, jak toho člověka mam rád. To jsou způsobem poznání, že jo.
V: Ještě mi, prosím tě, řekni, kolik ti je let?
R: 17. Za dva tejdny 18.
V: Děkuju. Tak jo. Co pro tebe vlastně znamená to slovo autorita?
R: Autorita?
V: Autorita. Když se řekne, že je někdo autorita, co se ti vybaví.
R: Autorita. To znamená jako že ty lidi mají, jakože jsou ve vyšší, ve vyšší vrstvě než
já, a ta autorita znamená jakože, já si pod tim pojmem myslim jakože ty lidi, eee, jsou
jakoby nade mnou a musim je poslouchat. To znamená že já nevim, tuten je doktor, tuta
je vychovatelka, a nebo taky nemusí být jakoby titulovaný, můžou být jako nevim
slečna nebo jako vy, tak prostě já nevim, jak jste vy, tak vás beru taky jakože autoritu,
ale už jste de facto paní, protože vlastně jste titulovaná, tak vás musim respektovat, že
jo. Taky záleží, jak se zrovna ke mně chová, že jo. Já se taky někdy chovam hnusně
k těm lidem, takže se pak nedivim, že na mě taky vyjedou, no, taky záleží, jak se
chovaj, že jo. Já beru jako autoritu všechny. Všechny dospělý, co jsou něčim vyučený
nebo něco dělaj, nějakou práci, ale taky to nerespektuju z toho důvodu, že ty lidi jsou
nejdřív na mě hnusný a pak se diví, že jsem na ně hnusnej. To samý jednou, když jsem
měl problémy, na základce, ona byla na mě uplně hnusná, jako hodně hnusná, křičela na
mě uplně bezdůvodně, tak jsem na ní vyjížděl, no a tak to asi vzniklo, že mam
nerespektování autorit. Že jsem začal nadávat.
V: Když to takhle říkáš, myslíš, že bys mohl za autoritu považovat třeba nějakýho
kamaráda?
R: Ne.
V: Nějakýho vrstevníka?
R: Ne.
V: Takže je to vždycky někdo, kdo je danej nějakou…
R: Jo.
V: Nějakou hierarchií.
2

R: Jasný. Známýho, kamaráda beru jako kamaráda. Když je mu 18, beru ho jako
kamaráda.
V: Dobře.
R: Kdyby byla, nevim, kdyby mu bylo 18 a mně já nevim 13 let, tak ho samozřejmě
beru jako normálního dospělýho kluka, kterýho musim poslouchat. Jelikož mně je 17 a
tomu člověku 18, tak neberu žádnej ohled.
V: No a když teda říkáš, že respektuješ všechny dospělý, nebo považuješ za autoritu
všechny dospělý, tak máš nebo měl jsi někoho ve svým životě, kdo byl pro tebe opravdu
velká autorita? Víc než ti ostatní?
R: Jako myslíte jako osmnáctiletí nebo víc?
V: To je jedno, kdokoliv. Třeba to může být někdo tady v DÚ, nebo v tom DD, nebo ve
škole, kdekoliv.
R: Tady beru… no svěřence osmnáctiletý beru jako autoritu, fakt když maj rozum. A
jako autoritu beru jednoho kluka, kterýmu bylo 17 a choval se ke mně jako idiot.
Znemožňoval mě, provokoval mě, bez důvodně, uplně neměl důvod. Teď, když mu je
18, dostal rozum. A já jsem na něho bezdůvodně hnusnej a pak se mu omlouvam, že mi
neodpustí nic. Takže jeho beru jako normálního, svědomitýho a rozumnýho člověka. A
vlastně on mě jakoby se i zastává, de fakto v určitých situacích, ale beru ho jako
normálního člověka, rozumnýho. On to teda neví, on to neví. On to neví, ale asi mu to
někdy řeknu, taky mě někdy mrzí, že mu nadávam nebo jsem na něho hnusnej, tak se
mu vždycky omlouvam, že jsem to tak nemyslel. Teď jsem, teď jsem, včera jsem právě
byl na něj hnusnej a on to nepřijal nějak, tak jsem se mu omlouval, on nic, on nic.
V: Dalo by se teda říct, že bereš jako autoritu…
R: Jeho.
V: Člověka, kterej se k tobě chová nějak slušně.
R: Ano, ano. Kterej dostal jakoby rozum a nedělá takový jakoby řeknu že jo, prostě
píčoviny, který nemá smysl dělat a je fakt rozumnej a člověk kterej mě fakt neštve
bezdůvodně a to beru jako jeho.
V: A co teda tady v diagnostickém ústavu? S kolika zaměstnanci…
R: Všechny.
V: S kolika teda tak přijdeš do kontaktu?
R: Jako konfliktu nebo kontaktu?
V: Kontaktu.
R: Tady nebo na Vratislavce?
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V: Tady. Kdo tady s tebou spolupracuje.
R: No tak paní psycholožka, pak sociální pracovnice a pak se mnou pracujou jakoby
učitelé. A pak nějací vychovatelé, ale fakt málo. Jenom když sem jdu na oběd a tak.
V: Dokázal bys označit někoho, s kým, tady z těch pracovníků, který jsi vyjmenoval,
kdo je pro tebe jako největší autorita? Nebo s kým nejlíp vycházíš tady?
R: S psycholožkou.
V: A umíš říct, čím to je?
R: Umim říct, čim to je. Umim. To je tim, že ona když jsem, na ní jsem nebyl nikdy
hnusnej, nikdy bych si to k ní nedovolil, protože ona je člověk, kterej mě drží stále nad
vodou, ona mi pomáhá ve všem, já jsem za to jedině rád. Jsem rád, když mě pomáhá
člověk, kterej je sice, o kterym slyšim různý věci hnusný, ale sice mě nezavrhnul, ale
přesto mi pomáhá, i když je na mě naštvaná, tak za to jsem rád. Tak asi to respektuju a,
no, takhle.
V: Takže jí respektuješ od začátku, co jsi sem přišel?
R: Jo. Ona mě, ona mě vlastně celou dobu vedla no. Taky mi pomohla z různých situací
se dostat, poradila mi různý co jak mam dělat, eee, dostala mě na Vratislavku, kde jsem
to měl těžší, ale jako dostal jsem se z toho.
V: A tam jsi teda taky bydlel na Vratislavce?
R: Já tam jsem.
V: Tam jseš pořád?
R: No. Ale zkouší mě jakoby přesunout sem nebo tam nechat, já bych byl radši,
kdybych tam zůstal. Protože tady bych nevydržel. S těma lidma a pravidlama, to je
strašný.
V: A naopak zase z těch lidí, který jsi vyjmenoval, je tady někdo, s kým tady moc
nevycházíš nebo s kým si nerozumíš?
R: Vycházim se všema.
V: Jo. A ty jsi říkal, že jsi přišel teda z DD sem?
R: Jo, z Plzně.
V: A jak dlouho jsi byl v dětském domově?
R: 13 let.
V: A předtím jsi žil kde?
R: Předtím, ee, než jsem vlezl do děcáku, tak jsem byl v psychiatrický léčebně, před
psychiatrickou léčebnou jsem byl v kojeňáku, z kojeňáku mě zkoušeli dát do děcáku,
našli mi děcák a z děcáku jsem šel do psychiatrický léčebny. Tam jsem přebyl
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několikrát. Tam jsem byl několikrát a zkoušeli mi dát pořád pořád šanci šanci šanci, až
jim došla trpělivost a šoupli mě sem. A tady jsem vycházel dobře jako, v pohodě, ale
rodiče jsem nepoznal. Tátu jsem nepoznal, mámu jsem poznal, ale ne uplně. Ona za
mnou byla v děcáku, když mi bylo 15 let, tak za mnou byla. To bylo léto. No, říkala mi
různý situace a od tý doby, co za mnou byla, tak musí platit alimenty, což ona je platí,
ale neposílá je mně, ta se určitě živý sama těma alimentama, ale to neřešim, no a od tý
doby, co jsem jí psal často, tak už nepíšu. Už jí nepíšu vůbec. A od tý doby, co už mi
neodepisovala, tak jsem zjistil, že o mě nemá zájem, evidentní zájem.
V: Takže tys jí viděl jednou v životě?
R: Jednou v životě.
V: A pak jste byli chvilku v nějakym písemnym kontaktu…
R: Jo, ale jelikož k nám měla jet dvakrát asi na konferenci nějakou, na domluvy, jak to
bude dál, nepřišla, vymluvila se, že má rozbitý auto, že má, že, eee, musí na maturitní
ples svýho syna, přitom svý, jeho, jejímu synovi bylo 15, druhýmu bylo 18 a kterej
nedodělal školu, jako co? Ale musim říct, že to mam v genech, protože vlastně když
jsem se dostal sem, a když mě vyhodili z děcáku, ee, ze školy, to znamená, že vlastně
něco málo mi řekli. Máma byla taky taková. Jak jsem se dozvěděl od bráchů, tak jeden
skončil v blázinci, pak v pasťáku, jeden byl v děcáku, no a postupně jednoho vyhodili
ze školy, nedodělal školu, druhej nevim, ten je, byl v děcáku… tak to je.
V: No a když bys měl nějak charakterizovat ten svůj vztah k matce?
R: Žádnej.
V: A k otci?
R: Úplně žádnej, vůbec.
V: O otci něco víš? Nebo vůbec nic?
R: Nic.
V: A co ty bráchové? Ty znáš?
R: S těma nejsem v kontaktu.
V: A viděl jsi je někdy?
R: Jo, ty byli právě když mi bylo 15 v tom děcáku taky s mámou.
V: A k těm si myslíš, že máš nějakej vztah nebo spíš taky ne?
R: Žádnej, ne.
V: Ještě se zeptám na školu.
R: Jakou, já měl dvě.
V: Dvě? Když bys měl…
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R: Stejnej obor, dvě školy.
V: Aha. A když bys měl vybrat z obou škol, byl tam nějakej učitel, kterej pro tebe byl
autorita?
R: Ano, byl. Z tý minulý školy.
V: Co tě učil?
R: Učil mě ty odborný předměty.
V: Ty jsi dodělal školu?
R: Ne. Mě vyhodili.
V: No dobře. Vrátíme se zpátky k těm učitelům. Říkáš, že teda jednoho si považoval za
autoritu…
R: Ten už tam není. Ta učitelka odešla do důchodu.
V: Takže to byla žena?
R: No jasný.
V: A dokázal bys zase popsat, proč pro tebe byla autorita?
R: Byla taková… ona věděla, že jsem z děcáku a viděla mojí situaci, že jsem byl v tom,
ee, v blázinci, věděla to a přijala to v pohodě, a když ona byla na mě strašně hodná, sice
jsem měl blbý známky, ale ona mi dávala ty nejlepší. A taky věděla, že se dobře učim,
věděla, že pracuju na hodinách, věděla, že všechno vim, tak na mě byla uplně milá a
spolu jsme to dobře vycházeli. Tak proto právě jsme se nějak sblížili no. Teď už teda
není, doufam, že si mě ještě pamatuje, ale už je v důchodu. My jsme takhle na konci
školního roku právě sestavili jakoby takovej fotoalbum, no a dali jsme jí to. Je, jsem
hrozně unavenej ty jo.
V: Koukám.
R: Strašný. Jsme museli vstávat brzo a pak už jsem unavenej zase. Jsem si dal ráno kafe
a stejnak to nepomohlo.
V: No. A ještě teda k týhle paní učitelce, tak jakej vztah jsi k ní měl, když jsi začal
chodit do tý školy? Bylo to od začátku takový?
R: Jo. Ze začátku si ke mně našla cestu. Nacházela cestu, já taky k ní a najednou jsme
se nějak jakože v pohodě vycházeli jsme spolu dobře.
V: A řekni mi, myslíš si, že je důležitý, aby učitel měl autoritu?
R: Jo. Nebo vy ne?
V: Tak to je jedno, co si myslim já.
R: Jo vlastně.
V: A co si myslíš, že by učitel měl dělat, aby si tu autoritu získal u žáků.
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R: No, no tak podle mě by měl být milej, ale trošku přísnej a, což vona byla jako, a taky
známkovat podle toho, jak, ee, jak vidí snahu v práci, jestli je kdo pracovitej, jestli
pracuje málo, ale snaží se, jestli se učí, jestli tohle dělá, takže todle by měla bejt správná
učitelka.
V: Hm. A proč naopak někteří učitelé nemají autoritu?
R: No protože buď bezdůvodně křičí, nerozlišujou známky podle chování, podle toho,
kdo jak pracuje, podle toho, jak se kdo učí, podle toho jak pracuje nebo mluví v hodině,
no, takhle.
V: Ještě asi už poslední věc, ty jsi říkal, že jsi se sem do DÚ dostal vlastně z důvodů
nerespektování autorit. To byla jedna z příčin.
R: Hm.
V: Mě by zajímalo, co si valstně pod tím představuješ, když někdo řekne respektování
nebo nerespektování autorit.
R: Jelikož jsem měl problémy hlavně na základce, tam jsem měl dost jako problémy
s učitelkama, když na mě jako ječeli, ať todle udělam, ať to nedělam, tak jsem na ně
vyjel. Vyjel jsem na ně. A já je nerespektoval proto, že byli takový trošku jakoby
zvláštní typy. Byli takový, jakože už, z pohledu namyšlený, namyšlený, starý, prostě
nedalo se s nima vůbec mluvit, nedalo se s nima komunikovat, jenom prostě křičeli,
nadávali, nic jinýho. Jenom málokdy byli milý. Tak proto jsem je nerespektoval jako
normální lidi. Já jsem je bral jako takovej, jako takovej nenormální, nenormální člověk,
osoby, prostě v mym životě nedůležitý.
V: Takže souhlasíš s tím, nebo seš ochotnej přiznat, že máš nebo jsi měl problém s tím
respektováním.
R: Jo.
V: Dobře. A ještě uplně poslední otázka, ee, celkově ve svým životě ses potkal se
spoustou lidí a byl pro tebe někdo hodně výjimečný?
R: Jo. Dost často. A taky jsem různě poznával různý povahy a různý typy lidí, jo, a
najednou jsem právě jak jsem byl v tom blázinci několikrát, tak jsem tam poznával
různý typy lidí, různý povahy, když jsem přišel ven, třeba já nevim, do tramvaje, tak
taky jsem tam poznal různý typy lidí, jo, někdy je vožralej, někdy je nepříjemnej, někdy
tuten, takže jsem poznával různý typy lidí a povahově jiný a naučil jsem se s tim
pracovat, no. Nemam s tim jako problém, pracovat s tim jako normální.
V: Tak jo, je ještě něco, co bys chtěl dodat? Říct?
R: Hm, já nevim, ne.
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