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Abstrakt
Tato práce se zabývá výzkumem skupiny mladých s nihilistickým myšlením a bohémským
způsobem života, kteří jsou věkově dospělí, ale stále u nich přetrvávají prvky adolescence a
nemohou nebo se nechtějí dostat do poslední fáze dospívání. Výzkum byl prováděn
kvalitativním přístupem s užitím polo-strukturovaných rozhovorů. Respondenti byli oslovování
pomocí metody sněhové koule. Dle výpovědí respondentů měl na jejich životní styl a
prodlužování mládí vliv školní systém, který jim nevyhovoval. Dále pak rodina a to především
velmi přísný či volný styl výchovy. Důležitý pro respondenty byl pak také vztah ke společnosti
a nadměrné užívání alkoholu a drog už od brzkého věku. Tyto prvky do značné míry ovlivnily
myšlení a život zkoumané skupiny a mohly vést k touze prodloužit si mládí.

Abstract
This thesis focuses on the research about group of young with nihilistic thinking and bohemian
life style, who are aged as adults, but still have elements of adolescence and cannot or don’t
want to get into the last phase of adolescence. The research was conducted with qualitative
approach by using semi-structured interviews. The respondents were approached using the
snowball sampling. According to respondents statements the school system that did not suit
them, influenced their life style and prolonging youth. Furthermore a family, especially the very
strict or free style of education. The relationship to society and the excessive use of alcohol and
drugs from an early age were also important to respondents. These elements have largely
influenced the thinking and life of the investigated group and may have led to a desire prolong
youth.
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Úvod
Jakubovi je 21 let a dosud nedostudoval žádnou střední školu. Je z bohaté rodiny a má 4
sourozence, domácí zázemí má dobré, někteří z jeho sourozenců jsou velmi úspěšní. Po asi
třech pokusech na střední škole vydržel zpravidla jen pár měsíců. Teď nestuduje, většinu času
tráví na pražských squatech a žije bohémský nezávazný život. Příležitostně si někde vydělá, ale
nemá stabilní práci. A není v tom sám, spousta jeho kamarádů žije podobným stylem života,
tráví čas v hospodách, nestudují, a pokud ano, tak studium prodlužují přes standartní dobu a
obvykle nemají stabilnější zaměstnání. Zůstávají ve fázi dospívání delší dobu, než většina jejich
vrstevníků. Ti dokončují studia, nachází si první stabilnější zaměstnání, zakládají rodiny. Mladí
ze skupiny, na kterou se chci zaměřit, jsou v období života, kdy se z mladistvých stávají dospělí
a s tím souvisí i změna životního stylu, oni však na rozdíl od většiny svých vrstevníků touto
změnou neprochází, nebo jim trvá mnohem déle. Tato skupina, pracovně nazvaná „Nihilistická
mládež s bohémským způsobem života“, je specifická hlavně tím, že „rebelskou“ fázi, kterou
prožívá většina dospívajících, neopustili a trvá u nich několik let. Cílem mé práce je odhalit
možné příčiny tohoto stylu života, prodloužení doby dospívání a negativního pohledu na svět a
okolí a přispět tak k porozumění problému dospívání a přechodu do dospělosti. V práci chci
rozebrat možné prvky, které mohly mít v dětství a období dospívaní na tuto mládež vliv a to
rodina, škola a společnost, kterým věnuju jednotlivé části práce. Součástí mého výzkumu bude
pak ověřit, které z těchto prvků měly u mých respondentů největší vliv a jaký.
Tématem mé práce je mládež, přesněji raná dospělost, zkoumaná na základě konkrétní
skupiny mladých s nihilistickým myšlením a bohémským způsobem života. Velký sociologický
slovník popisuje mládí jako „období přechodu mezi dětskou závislostí a relativní nezávislostí
a svébytností dospělého, období individuálního vývoje, ve kterém dochází k dotváření
předpokladů jedince pro jeho reprodukci“ (Petrusek a kol. 1996, 636) což odpovídá pohledu na
zkoumanou skupinu. Moji respondenti jsou právně dospělí (všem je více než 18 let), ale stále
se nestali nezávislí a svébytní, jak je typické pro většinu dospělých. Ocitají se v jakési mezifázi.
Tuto skupinu jsem si vybrala také proto, že v literatuře se jí nevěnuje velká pozornost.
Výzkumy a odborná literatura se zaměřují především na dospívající do 20 let a poté až na
dospělé. Avšak mladým, kteří standartní dobu dospívání překračují, a příčinám, proč tomu tak
je se literatura moc nevěnuje a i z toho důvodu se na tuto opomíjenou skupinu chci zaměřit a
odhalit příčiny jejich odlišnosti.
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V první kapitole této práce se zaměřuji na samotný akt dospívání, jeho průběh a rizika
a okolnosti, které jej provází. V závěru první kapitoly se věnuji problematice užívání drog a
alkoholu, neboť tyto látky mají výrazný vliv na průběh dospívání. V druhé kapitole popisuji
důležitost a vliv rodiny v dospívání a možné rizikové faktory, které mohou dospívajícího v jeho
budoucím životě ohrozit. Další kapitola se týká školy a jejího vlivu na mladého člověka a to
hlavně ve vztahu k autoritám, osobě učitele a důležitosti vrstevnické skupiny spolužáků. Čtvrtá
kapitola je o vztahu mladých ke společnosti a jejich hodnotovému a postojovému systému, kde
také více rozvinu problematiku bohémství a nihilismu. V následující kapitole popisuji postup a
metody, které jsem využívala ve svém výzkumu. V poslední kapitole pak analyzuji nasbíraná
data a zjištění z výzkumu.
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1. Problematika dospívání
1.1 Přechod z dětství do dospělosti
Mládí je období přechodu mezi dětstvím a dospělostí, které trvá obvykle pár měsíců až let,
avšak pro některé jedince je tato cesta o mnoho delší a do dospělé fáze spojené se soběstačností
se nechtějí nebo nemohou dostat. Ve Velkém sociologickém slovníku je mládí spojeno
s uvolňování tradičních vztahů k rodině, okolí a normám, kdy větší vliv začnou mít vrstevnické
skupiny a subkultury. Pro přechod do dospělosti je důležitý hlavně vstup do zaměstnání,
ekonomická samostatnost či založení rodiny – jsou to věci, které zásadně mění myšlení a roli
člověka a ukončují mládí. V této fázi je běžné období individuální krize s problémy s vlastím
já i okolím (Petrusek a kol. 1996, 636).
Marie Vágnerová (2000) období dospívání popisuje jako fázi, v níž se jedinec dostává
z dětství do období dospělosti, kdy nachází svou vlastní identitu a místo na světě a přebírá
zodpovědnost za svůj život. Toto období se pohybuje mezi 10 až 20 lety, ale je to doba, která
není u všech stejná a proto se objevují různé odchylky. Příkladem jsou pak třeba vysokoškoláci,
kteří z hlediska svého věku jsou již dospělými, nicméně ostatní dospělí je stále neberou za sobě
rovné, ale jako pořád nehotové dospělé (Vágnerová 2000, 324-326).
Dle Josefa Alana (1989) je dospívání období spojené s přípravou na nové sociální role,
převzetí zodpovědnosti za svůj život. Jedná se o čas spojený s očekáváním nadějí a s tím
související napětí a časté zklamání, které jsou důležité pro tvorbu identity člověka. Podstatné
jsou sociální vztahy a situace, ve kterých se dospívající jedinec nachází. Člověk si na rozdíl od
dětství začíná své úlohy a postavení ve společnosti určovat sám, zbavuje se závislosti na okolí
(Alan 1989, 151-153). V této fázi může nastat u jedince problém, kdy se na jednu stranu nechce
zbavit závislosti na ostatních, ale chce vystupovat jako samostatná jednotka a „hotový“ jedinec.
Mladý tak stále zůstává v nevyhraněné fázi a je s tím vlastně spokojený protože nemá tolik
zodpovědnosti jako jeho již dospělí vrstevníci.
Alan (1989) charakterizuje mládí jako generační přechod, kde se důležitým stává proces
sebeurčení, který má dva základní rysy. První je vztah k dospělým, kdy se dospívající považuje
za rovného dospělým, ale ti ho stále vidí jako toho mladého a nezkušeného. Druhý rys souvisí
se vztahem k historii, kdy pro mladé není minulost tolik důležitá a dávají přednost přítomnosti
a hlavně tomu si ji užít. Mladí hledají různá místa a skupiny, kde mohou vyzdvihovat své
generační období a užívat si to, že jsou mladí, jako jsou různé večírky a vrstevnické skupiny
(Alan 1989, 156-157).
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Právě tento stav, kdy si člověk užívá své mládí a částečně nalezenou identitu a to, že začíná
jednat sám za sebe, může vyústit v touhu v tomto období zůstat co nejdéle, ne-li navždy. Macek
to popisuje následovně: „Pro řadu lidí se jejich adolescence stává evergreenem a hodnotou,
kterou si přejí uchovat i v dospělosti jako určitý standard či životní styl.“ (Macek 2003, 79).
V tomto období je pak zřejmé odklonění od rodiny a hledání porozumění mimo ni ve
skupinách přátel. Je zde zvýšená potřeba určit si svou hodnotu a být sám sebou, což v rodinném
prostředí často nejde. Ale právě rodina má v tomto období největší vliv na možnou deviaci
mladistvých. Pro dospívajícího je důležitý, i když sám to popírá, vztah mezi rodiči a školou a
to jaký mají rodiče kontakt s přáteli svého dospívajícího dítěte a také jaký je jejich životní styl
a výchova (Macek 2003, 81-82).
Pro přechod do dospělosti je podstatná fáze pozdní adolescence. V tomto období,
datovaném od 17 do 20 let (někdy i déle) už mladí aktivně pracují na konečném přechodu do
dospělosti. Dokončují vzdělání, nacházejí si stabilnější zaměstnání, někteří se rozhodují pro
studium na vysoké škole, jiní se už ekonomicky osamostatňují, vstupují do manželství nebo
zakládají rodinu. Ve velké míře se v tomto období také posiluje sociální aspekt, tedy touhu
někam patřit, znát své místo na světě a sdílet to s ostatními. Mladí v této fázi přemýšlí o
budoucnosti, vlastní perspektivě a tom, kam bude jejich život směřovat (Macek 2003, 36). Bez
projití touto fází je velmi těžké se do dospělého života zařadit. Někteří jedinci se do této fáze
nedostanou ani kolem 20 roku svého života a stále zůstávají ve střední fázi dospívání, kdy
hledají svojí identitu a snaží se od většiny lišit a prosazovat svůj životní styl. Může se jednat o
jakýsi strach z dospělosti, nebo záliba v nezávazném životě.

1.2 Rizikové faktory
Dospívání je období spojené s mnohými faktory, kdy některé z nich mohou být i
rizikové a rozhodující pro budoucí život. Mladé ovlivňuje do velké míry rodina, škola, přátelé,
autority, společnost, ve které vyrůstá, ale také vlastní předpoklady k určitému stylu života,
někdy rizikovému. Petr Macek (2003) to nazývá jakousi touhou po experimentování, kdy je pro
mladého lákavé dělat věci, které jsou společensky nebo zdravotně nebezpečné. Vlastní hodnotu
tito jedinci vidí, právě v tomto rizikovém chování. Právě riskováním, vystavováním se
nebezpečným vlivům a ohrožování sebe i okolí, může na jedince působit jako posílení jejich já
a to jak před sebou, tak před ostatními. A to se může týkat jak braní drog, nadměrného pití
alkoholu, vyhledávání adrenalinových zážitků, chorobného hubnutí apod. (Macek 2003, 79).
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Výzkum sociálně patologického chování u dětí z roku 1996 měl za cíl odhalit jeho
příčiny. Na základě šetření ve výchovných ústavech na Moravě se ukázalo, že s deviantním
chováním začali zkoumaní jednici už v raném věku. Prvky zahálky, agresivity, chození za školu
apod. začaly už na prvním stupni základní školy a to u 64,6 % chlapců a 51,6 % dívek. Další
nárůst pak nastal i na druhém stupni, kdy přibylo 17,8 % chlapců a dokonce 41,9 % dívek.
Důležitým faktorem u těchto dětí bylo, že se jednalo často o vyspělé jedince, se kterými si
pedagogové a další pracovníci nevěděli rady. Rodiny pak přijaly, že se tyto děti přesunuly do
nápravných nebo internátních zařízení, kde byly pod kontrolou. Místo aby se napravovala
příčina deviace, či podpořila výjimečnost, se děti umisťovaly do často přeplněných zařízení,
což vedlo spíše ke zhoršení stavu spojeného často s poznáním dalších podobných jedinců. Při
přechodu z prvního stupně na druhý se u zkoumaných dětí objevila zřejmá netolerance
k odlišným jedincům a velký nástup šikany obrácené proti jedincům s odlišným chováním,
vzhledem i názory apod. Důležitým zjištěním tohoto výzkumu je, že většina mládeže
s patologickým přístupem ke světu vyšla z výchovy v konzumní společnosti bez důrazu na
kreativitu a seberealizaci. Tyto děti pak neví jak naložit se svým časem a vytváří se u nich
negativní přístup ke škole a rodičům (Šolc a kol. 1996, popsáno v: Hřebíček 1998, 18-19).

1.3 Užívání alkoholu a drog
Dospívání je období různých experimentů a objevování. A s tím mnohdy souvisí i brzké
okušení alkoholu a v nemalém počtu i drog. Největším rizikem v tomto období je, že mladí to
berou jako zkoušku, která však kvůli nezkušenosti a naivitě může vést k silné závislosti. Dalším
faktorem je to, že mezi mladými a to převážně v České republice je poměrně standartní pít od
relativně brzkého věku a i v dospělosti je mezi ostatními přijímáno spíše negativně, když
jedinec nepije. Hranice 18 let pro pití alkoholu není mezi mladými brána moc vážně a nejedná
se ani o velkou bariéru v dostupnosti alkoholických nápojů. Mladí si jsou škodlivosti alkoholu
vědomi, ale zároveň považují za normální jej příležitostně konzumovat a alkohol berou jako
běžnou součást společenského života. Abstinence je považována za vhodnou a přínosnou,
zároveň ale i za nudnou a pro některé dokonce za nenormální (Macek 2003, 112).
Vedle toho je mezi mladými poměrně kladně přijímáno i rekreační užívání drog a to
převážně těch lehčích. Zkušenost s drogami jako je marihuana a extáze je pro mnohé dospívající
považována za běžnou součást dospívaní a jakýsi standard. Velký vliv na růst užívání drog u
mladistvých pak měl především prudký nárůst dovozu drog v 90 letech, kdy se razantně změnil
i typ užívaných látek (Miovský 1997, podle: Macek 2003, 112).
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Výrazný vliv na užívání drog u mladých může mít i rodina a to hlavně výchova a vzory,
které dítě v rodičích má. Na sklony k užívání drog mohou mít vliv dva extrémní případy
výchovy, které se přitom zdají zcela odlišné. V první řádě se jedná o zanedbávání výchovy i
dítěte, kdy je zřejmý nezájem o děti, častá zaneprázdněnost a odcizení, kdy pak dítě postrádá
rodičovskou pozornost a lásku. Druhý případ jsou hyperprotektivní rodiče, kteří se dítěti věnují
naopak příliš a to především kontrolováním jejich činností a styků, přísnými nároky a pravidly,
tvrdou rukou a hodnocením vyvolávajícím v dítěti pocit viny. V obou případech dítě raději
uniká z přísné nebo nepečující rodiny za vrstevníky a přáteli, kde vnímá větší pochopení a oporu
a hlavně úplný opak rodičů. V takových skupinách se pak může objevovat ve velké míře alkohol
a často také drogy, které samy o sobě mohou působit jako únik od nepříjemné reality.
Z rekreačního užívání alkoholu a drog se právě pro jeho kladné přijetí ve společnosti dá snadno
sklouznout k nadměrnému pití a užívání tvrdých drog a nakonec i k silné závislosti, což je pro
mladé velmi devastující (Macek 2003, 78-79).
Dle studie ESPAD1 z roku 2015 došlo od předchozích let k mírnému poklesu v užívání
alkoholu i drog, ale stále se jedná o poměrně vysoká čísla. Mezi zkoumanými 16letými studenty
v ČR 95,8 % už v životě ochutnalo alkohol a 68,5 % z nich pilo v nedávné době. Co se týče
většího množství alkoholu, tak 41,9 % pilo v posledním měsíci 5 a více sklenic alkoholu a pití
nadměrných dávek alkoholu přiznalo 12,1 % studentů. Průměrný věk první konzumace sklenice
alkoholu je 12,6 let. Zkušenosti s drogami jsou v menší míře, ale týká se to zhruba jedné třetiny.
Zkušenost s drogou přiznalo 37,4 % studentů, kdy nejčastěji se jednalo o konopnou látku a to
v 36,8 %. Průměrný věk zkušenosti s konopnou látkou je dle výzkumu 14,5 let. Co se týče
tvrdých drog tak 3,8 % dotázaných vyzkoušelo LSD a jiné halucinogeny, 3,3 % halucinogenní
houby, 2,7 % extázi, 1,4 % pervitin, 1,4 % kokain a méně než 1 % další nelegální drogy.
Podstatným je také to, že více než 80 % dotázaných studentů přiznává možnost snadno si
obstarat pivo a cigarety a 50 % studentů také jiný druh alkoholu a konopné látky. V tomto
ohledu je také Česká republika na výši, kdy o 20 % převyšuje průměr dostupnosti alkoholu
v zúčastněných zemích. A nejvyšší je také dostupnost konopí, kdy oproti evropskému průměru
(30 %) uvádí České děti konopí jako snadno dostupné v 50 % případů. (ESPAD 2016).
Důvody, proč lidé užívají drogy, jsou různé, ale nejčastěji se jedná o experimentální a
rekreační důvody, nebo užití drogy či alkoholu pro vyřešení nebo oddálení osobních problémů.
U rekreačních uživatelů drog a alkoholu je typický pocit, že mají věci pod kontrolou a dají si,
Mezinárodní studie vykonávaná každé 4 roky (od roku 1995) monitorující užívání alkoholu, drog a nově i
rizikové hraní počítačových a hazardních her u 16 letých. Poslední výzkum proběhl v roce 2015 a v České
republice se do něj zapojilo 215 škol a vybráno bylo 6 707 dotazníků od dětí narozených v roce 1999.
1
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kdy chtějí. Ale i tak občasná touha po droze či skleničce už může být příznakem závislosti. A
ta bývá zprvu psychická (dostáváme chuť na drogu, protože se chceme cítit lépe) a v důsledku
dlouhodobějšího užívání nakonec i fyzická, kdy bez drogy cítíme dokonce i fyzickou bolest a
normální stav máme už jen s drogou, a ne bez ní, jako tomu bylo dříve. A hranice mezi těmito
dvěma druhy závislosti je velmi tenká. Mladí pak často užívají drogy a alkohol, protože si myslí,
že to je jediná cesta z jejich trápení a toho, že nepociťují od okolí lásku a přijetí a to ať v kruhu
rodinném, přátelském nebo partnerském (Goga 1998, 112-114).

14

2. Socializace v rodině
Zásadní vliv na socializaci dítěte má hlavně rodina. Ovlivňuje dítě už od narození a vede
ho začátkem života. Vzory a příklady, které v ní získá, pak rozhodují o jeho dospělém a
budoucím životě. Vliv pak může být pozitivní i negativní a dítě se také může rozhodnout, že
půjde ve šlépějích rodičů, anebo se naopak rozhodne zcela oprostit od jejich vlivu a stylu života.
Ale i v tomto je vidět silný vliv výchovy a je zřejmé, že to jak rodiče vychovávají své dítě a jak
se mu věnují, silně ovlivni jeho budoucnost.

2.1 Typ výchovy
V dnešní době se výchova v základu dělí na dva typy a to tradiční a liberální. Tradiční typ
výchovy si dává za cíl rozhodovat o vývoji a životě dítěte dle vlastních, často přísných pravidel,
vést ho k poslušnosti a ctění povinností a v některých věcech ho i omezovat. To vše v dobré
víře, aby bylo dítěte ochráněné od vlivů světa, se kterými rodiče nesouhlasí, a může je ohrozit.
Druhý typ je volnější a cílí na to, aby dítě samo rozhodovalo o tom, co pro jeho život bude
vhodné a nejlepší. V liberálním typu výchovy se cílí na vlastní názor dítěte a jeho snahu
rozhodovat se a také vzít zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Ochrana pak spočívá převážně
v bránění omezení. Tento typ výchovy pak může způsobit, že dítě nemá jasné hranice a samo
vlastně neví, co chce a neumí se rozhodovat i když se to po něm chce. Zároveň dochází
k rozvolňování rodiny a časté neúctě k autoritám a nevyhraněnost vztahů mezi generacemi.
Tradiční styl výchovy pak vyzdvihuje důraz na autoritu, ale může vytvořit úzkost v prosazení
vlastní vůle, když to někdo autoritativnější nepotvrdí, nebo nedovolí. Objevuje se tu také strach
projevit se a častěji se v těchto rodinách klade důraz na to být nejlepší, kdy se žádná odchylka
neuznává a tak se mohou podporovat předsudky, rasismus apod. Nevýhodám obou typů
výchovy se částečně vyhýbá demokratický typ výchovy, který vychází z tradiční a stále cílí na
dodržování hodnot a pravidel rodičů, ale s možnou diskuzí a cílem dát prostor i dítěti.
Rozhodnutí dětí pak není rozhodnutím rodičů, ale děti si k němu sami s pomocí rodičů dojdou
a lépe se s tím ztotožní (Možný 2002, 133-134).

2.2 Negativní vliv rodiny
Ivo Možný (2002) ve své knize Sociologie rodiny představuje podrobný popis vlivu rodiny
na dítě a dospívajícího. Velký význam pro dospívání jednice nese právě rodina, už tím jaké
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předpoklady a věci do budoucna mu poskytne, tak také přístupem k němu a i to, zda rodina
jedinci dává vše, co potřebuje a vyžaduje. To pak může vést k touze získat „rodinu“ někde
jinde, která pak může být suplovaná vrstevnickou skupinou a náhradními dospělými autoritami.
Vedle toho pak mají na dítě velký vliv masová média, vzdělávací instituce a společnost, ve
které vyrůstá (Možný 2002, 144-145). Vztahy v rodině, a to převážně ty nefungující, ovlivňují
pohled dospívajících na svět a může vést k rebelii a následnému bohémskému životu, který se
stává protestem proti „hloupému“ dospělému životu a světu.
Na budoucí vývoj dítěte má vliv i způsob výchovy a věnovaná pozornost. Na delikvenci a
neschopnost či neochotu dodržovat společenské normy má vliv uplatňování trestů a disciplíny.
Negativně působí, když se dítěti rodiče nevěnují, nebo jen v malé víře. Hodnocení a tresty jsou
pak často nekonzistentní, kdy jednou je za něco dítě pokáráno a jindy ne, což u něj způsobuje
chaos. Když pak není disciplína žádná, dítěti chybí správný vzor, ale také vztah s rodičem.
Vedle toho striktně přísná rodina často vedená tvrdou rukou se spoustou pravidel a zákazů vede
naopak k rebelii a protestu proti tomuto nátlaku. Tělesné tresty, obzvlášť když jsou časté, pak
mohou vést ke společenskému selhávání a někdy i k řešení konfliktů také násilím. Dobrý tedy
není ani jeden extrém ve výchově, tedy přehnaná přísnost či úplná volnost spojena s ignorací
(Matoušek, Matoušková 2011, 44).
Podstatné jsou ve výchově také vzory v rodině. Problematikou dnešní doby jsou často
neúplné rodiny, kde chybí jeden z rodičů, nebo v rodině tráví málo času. Častěji to pak bývá
otec, který bývá vzorem pro dospívající chlapce, a když tato osoba chybí, nebo se objevuje
minimálně, může to vést ke špatné socializaci v této oblasti. I pro dívky je pak chybějící otec
pro budoucí život ovlivňující. Autorita často jen z jedné strany může být pro dítě matoucí a
frustrující a snáze se jí odolává, což pak může vést k delikventnímu chování. Nevlastní rodič
pak může být přínosem, ale někdy, hlavně pokud přijde v pozdějším věku dítěte, středem sporu.
Vzor pak může dítě brát i v samotné delikvenci rodiče, kdy pokud bere drogy, nadměrně pije
alkohol, či zneužívá zákona, může dítě a především dospívajícího inspirovat, nebo k trestnému
chování rovnou navádět. Nehledě na to, že rodič pod vlivem návykové látky nedokáže
adekvátně a důrazně vychovávat a představovat autoritu (Matoušek, Matoušková 2011, 45).
Vedle toho ovlivňuje budoucí vývod dospívajících způsob řešení konfliktů v rodině. Děti
z rodin, kde se konflikty často řeší hádkami, až násilím mají větší sklon k deviantnímu chování
na rozdíl od dětí vyrůstajících v klidném prostředí. K delikvenci pak mohou přidat i konflikty
mezi sourozenci a vzájemná nevraživost překračující běžné sourozenecké konflikty.
Z konfliktních prostředí kde je časté obviňování, málo pochval a hodně křiku, má dítě větší
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tendenci utíkat a hledat útěchu ve vrstevnických skupinách či partách, kde se může stát součástí
kriminálních a delikventních jevů (Matoušek, Matoušková 2011, 48).

2.3 Vztah s rodiči
Pro dospívající je vztah s rodiči důležitý i pro konečné vytvoření jejich vlastní identity.
V adolescenci dochází k určité stabilizaci vztahu s rodičem a částečnému zklidnění. Mladý už
necítí potřebu se výrazně stavět proti rodiči, ale spíše si s ním znovu vytváří vztah. V této fázi
se také rozhodne, zda jejich budoucí vztahy budou pozitivní nebo negativní. Dospívající se už
cítí více samostatný a soběstačný, což v něm ale může vytvořit mírný zmatek, protože stále
ještě není dostatečně zralý a i proto se vrací do bezpečí rodiny a zkouší své postavení a jistoty.
V této fázi je důležité, ale se rodič nevrátil k chování k dospívajícímu jako v jeho dětství, ale
aby společně vytvořili upravený a oběma vyhovující vztah. Což se ne vždy podaří a opět to
může vyvolávat konflikty a napětí. Rodič bere dospívajícího stále jako své malé dítě a
dospívající se cítí jako samostatná jednotka, kterou však často zatím není. V tuto chvíli je
důležité psychické osamostatní dospívajícího, které musí přijmout i rodič, aby vztahy mezi nimi
byly klidné (Vágnerová 2000, 263).
Rodiče představují pro adolescenta model způsobu života a jejich možné budoucnosti.
Dospívající pak o této možnosti přemýšlí a často tak rodiče kritizuje, protože sám takový
v dospělosti být nechce, i když nakonec často velkou část i negativních vzorců chování od
rodičů převezme. Chování rodičů pak porovnává s vlastím ideálem budoucího já, které je často
obtížně dosažitelné a snaží se odhalit pro něj přijatelné varianty. Kritika je pak způsob hledání
vlastní identity. Jako problematickou pak vidí slabost a nerozhodnost rodičů a nelogické
argumenty a reakce na jejich vlastní názory. Následkem pak je často hledání starší osoby, která
jim bude imponovat a logicky reagovat na jejich názory a stane se tak přirozenou autoritou,
která je bere vážně. Takovou osobu však málokdy najdou a to vede ke zklamání a frustraci. To
vše pak vrcholí odpojením od rodiny a ukončením závislosti, což je často pro dospívajícího
velmi těžké a někteří to ani nezvládnou. Je to však nutné proto, aby se stal soběstačným
dospělým. Může to totiž vést, k striktnímu odchodu od rodiny, s dlouhodobým ukončením
komunikace, nebo zaseknutí v dětské roli. Postavu rodiče si pak tito jedinci mohou hledat i
jinde, nejčastěji v partnerovi, kdy pak buď hledají výrazně starší partnery, nebo takové, kteří
jím nahradí matku nebo otce a budou se o ně podle toho starat (Vágnerová 2000, 281-284).

17

3. Socializace ve škole
Škola je pro socializaci mladých velmi důležitá, ale proces jakým tato socializace probíhá,
může u některých studentů vést k odporu, rebelii a někdy i rozhodnutí dále nestudovat. Peter
Ondrejkovič (1998) o socializaci mládeže ve škole tvrdí, že socializace ve škole není nijak
skrytá či vedlejší, ale jako přímý a účelný důsledek vzdělávání a hlavní poslání školy. Škola si
dává za cíl připravit mladého člověka na život ve společnosti a to tím způsobem, jaký sama
škola a společnost předepíše a uzná za vhodný. Škola se tak stává jednou z největších veřejných
institucí společnosti. Má jednotné normy, rolová očekávání a materiální podmínky, které od
svých studentů vyžaduje (Ondrejkovič 1998, 148).
Vzdělání podle Alana (1989) významně strukturuje budoucí život dětí a dospívajících.
Jedná se o velmi intelektuálně náročnou činnost, která je velmi obsáhlá, pestrá a neustále
hodnocená a kontrolovaná, což ne každému jedinci musí vyhovovat. Je zde pak zřejmý odpor
k učení a pocit, že to nemá smysl – ten totiž někteří mladí nevidí v důsledku toho, že téma učení
překračuje jejich okruh zájmů a plánů na budoucí zaměstnání. Vzdělání pak není čistě jen
přípravou na budoucí zaměstnání, ale spíše ukazatel směru, jakým se další vzdělání nebo
profesní dráha jedince bude ubírat (Alan 1989, 190-191).

3.1 Vztah učitel-žák
Umberto Galimberti (2013) se ve své knize Znepokojivý host v kapitole o školství zabývá
především vlivem školy na sebeúctu studenta a to v tom ohledu, že učitelé často zapomínají, že
před sebou mají vyvíjejícího se jedince, který potřebuje hlavě pochopení a pomoc, v tom, aby
se v nastalých změnách vyznal (Galimberti 2013, 47-49). To ostatně popisuje ve svém díle
následovně:
„Sebeúcta a sebepoznání jsou ve škole brány v potaz jen minimálně. Sebeúcta
studenta je často zaměňovaná za pýchu a sebeuznání, jako by student dal najevo, že
za to moc nestojí. Je-li pak tento student skutečně přesvědčen o nízké hodnotě sebe
sama, učitel si připadá zcela nevinně, potvrzuje-li špatnými známkami a negativními
soudy onen vnitřní deficit, o němž student sám ví. A tak „abychom nebyli
nespravedliví“ „abychom neměřili dvojím metrem,“ kvůli obdobným úvahám
mnohých učitelů, kteří do bezpochyby myslí dobře, rozšiřuje a prohlubuje se rozměr
prázdnoty vedoucí k nevratným činům,“ (Galimberti 2013, 47).
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Je tedy zřejmé, že vztah mezi studentem a učitelem je obtížný a často ne příliš efektivně
fungující. Obě strany, jak popisuje Ondrejkovič (1998), jsou ve své roli v zásadě nedobrovolně.
Studenti mají školní docházku povinnou, a pokud chtějí školu dodělat, musí odpovídat
nastaveným normám a požadavkům, zatímco učitelé to mají jako pracovní povinnost a stejně
jako studenti, musí odpovídat normám a požadavkům dané školy, aby si práci udrželi. Studenti
se od povinností nemohou odpojit, aby byli úspěšní, musí jim odpovídat, ale vedle toho mají i
svoje vlastní požadavky a touhy a to hlavně formování vlastní identity, která se ve školském
systému ztrácí, což může vést ke studentovu odporu ke škole. Škola studentům předem určuje
identitu, ale ta může být často v rozporu s jejich identitou vlastní a to pak přináší konflikty a
často i rozhodnutí nestudovat, nebo školu sabotovat a dělat problémy (Ondrejkovič 1998, 162165). Je tedy pravděpodobné, že vedle socializace v rodině může mladé k rebelii a prodloužení
mládí vést i škola a její systém, kdy někteří jedinci vnímají toto ovlivňování více a proto se od
něj distancují.

3.2 Škola jako riziko
Vstupem do školy pro dítě nastává změna. Dítě zvyklé na socializaci v rodině, kde bylo
jedním z mála, se náhle ocitá ve světě, kde je jedním z mnoha a to pro něj může znamenat
problém a nejistotu. V této fázi se důležitou osobou stává učitel. To se však v průběhu let na
škole mění a především na přelomu školních stupňů začíná nabývat větší důležitosti vrstevnická
skupina spolužáků. Učitel se náhle začne jevit částečně jako nepřítel a třída, jako smečka, se
kterou se lze nepříteli snadno bránit. Spolužáci se stávají obrazem vlastní identity dítěte, protože
prochází stejnými věcmi jako on a tráví společně nejvíc času. Společně pak začnou mít vlastní
specifické rituály, jazyk i zvyklosti. Ve třídě se pak tvoří menší skupinky, kdy účast v některé
z nich je pro dítě bytostně důležitá. To pak může vytvářet i konflikty do kterých zasahují často
i učitelé. Jedinec, který nezapadá a je jiný než ostatní, ať už pro své názory, vzhled,
charakteristiky, nebo názory se stává terčem posměchu a šikany. A k tomu často může přimět i
sám učitel, když vyčnívajícího nebo v něčem nedostačujícího jedince označí a udělá tak z něj
terč pro třídní agresory. Už to pak může vést ke špatné socializaci a to jak u agresorů, tak u
vyčleněných obětí. To nakonec může vyústit v kriminalitu, delikvenci, nebo rezignaci na
standartní život. Rizikové faktory se pak často ve školách přehlíží, nebo se dávají za vinu
rodičům, či jiným aspektům okolo dítěte, netýkajících se školy (Matoušek, Matoušková 2011,
74-75).
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4. Vztah ke společnosti
Pro dospívající je velmi podstatný vztah ke společnosti. To, co si o společnosti myslí, jak
k ní přistupují a co jim sama společnost dovolí, zásadně formuje povahuje jedince a jeho
budoucí vývoj.

4.1 Hodnotový systém
Vladimír Spousta (1998) považuje za důležité při rozboru života mladých hledět na
jejich hodnotový přístup a vztah k okolí a v této oblasti definoval pět typů konverze
hodnotových soustav. Prvním typem jsou averzanti – pro ně je typické, že ztrácí životní
perspektivu a naději, nemají ještě dostatek zkušeností a jsou tak bezradní a zmatení. To v nich
vytváří vnitřní neklid, což může vést k pesimistickým až nihilistickým myšlenkám a přístupu
k životu. Tito lidé pak ztrácí hodnoty a ideály a snaží si je všelijak nahradit a uniknout z reality,
například promiskuitou, či návykovými látkami.
Druhým typem a jakýmsi protipólem předchozího jsou konformisté. Ti jsou často se
svým životem spokojení, ví, co od něj chtějí a mají pozitivní pohled na svět. Důležité jsou pro
ně povinnosti, tradice a pořádek. Není však pro ně tak podstatná seberealizace. Jsou velmi
ochotní, pečliví, ale zároveň velmi přizpůsobiví a částečně manipulovatelní.
Dalším typem jsou rezignanti, ti jsou často ne-sebevědomí a zmatení svým postavením
v tomto světě. Nízké sebevědomí, vlastní podceňování a malá víra ve vlastní hodnotu vede
k rezignaci, pasivitě, omezení sociálních kontaktů a rezignaci na povinnosti. S tím pak také
souvisí velmi nízký rozvoj osobnosti.
Čtvrtým typem jsou idealisté. Ti mají velký problém se přizpůsobit ostatním, protože
mají jiné představy o světě a vlastím určení, což nekoresponduje s myšlením druhých a vede
k následnému konfliktu. Často prosazují své ideály a touhy a jsou věrní svým zásadám, které
jsou ale často v rozporu s povinnostmi. Jejich seberealizace jde často na úkor ostatních.
Poslední typ jsou mladí realisté. Jsou aktivní a iniciativní v plnění svých povinností,
snaží se stále zdokonalovat a dosáhnout nejlepších výsledků. Jejich práce musí být smysluplná.
Práci považují za důležitý prvek vlastní seberealizace a pro zisk peněz. Práce se může změnit
v drogu a z těchto typů lidí se často stávají workoholici.
To, do jakého typu se mladý zařadí, se rozlišuje podle druhu dominantní hodnoty, kdy
důležité je rozdělení na křivce převažující konzumace a to smyslových prostředků, materiálních
statků nebo duchovních prožitků (Spousta 1998, 105-106).
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4.2 Negativní postoj
Negativní vztah ke společnosti může vést i k „chuligánství“, jak popisuje Josef Kuchynka
(1967). Jedná se o chování spojené s vandalstvím, agresivitou, touhou ničit věci a přesvědčit
ostatní o své pravdě. Je zde zřejmý negativní postoj k současné společnosti, kde se jedinec
nachází a s tím spojená rebelie a protesty, někdy až násilného a kriminálního charakteru. U
dospívajícího „chuligána“ převládá nihilistický přístup ke společnosti, kterou pohrdá, či se jí
vysmívá. Tito „chuligáni“ tvoří své vrstevnické party, kde velký význam nesou drogy a alkohol,
které dávají větší průchod agresivitě a odkládají zábrany. Základ „chuligánského přístupu
k životu a společnosti je nedůvěra k okolí spojená s touhou po nezávislosti, egoismus, vzpoura
proti hlavním společenským normám dané doby, apatie v přístupu ke světu, zahánění nudy
rebelstvím, „infantilní nezodpovědnost“ a podléhání psychóze davu (což je zřejmé v oblibě
hromadných protestů, koncertů a večírků). (Kuchynka 1967, 92-95). Tento jev se v určité míře
může objevit u každého dospívajícího, kdy ve velmi záleží, zda se jedná jen o krátkodobou
rebelii nebo celkové přijetí životního stylu ze kterého je těžké uniknout. To pak může vést i
k prodlužování přechodu do dospělosti, kdy být rebelem je vlastně zábavnější a přitažlivější.
Dalším častým faktorem, který se u mladých objevuje a v posledních desetiletích také
prohlubuje, je negativní pohled na sebe sama. Od 90. let zaznamenávají psychiatři u adolescentů
zvýšený výskyt adaptačních poruch, úzkostí a negativního vztahu k sobě. Tito mladí se hodnotí
negativně a to jak z fyzického hlediska, tak i vzhledem ke své povaze. Mají pocit, že jsou
méněcenní, nezapadají a nejsou spokojení s tím, jací jsou a jak vypadají. Často ani sami nevědí
pořádně, kým jsou a to může k negativnímu pohledu a zmatečnosti přispět. To pak souvisí
s pocity vlastní kontroly a zodpovědnosti. Častý neúspěch pak mladí dávají za vinu sobě a to
v nich ještě více prohloubí negativní a úzkostné myšlenky. To pak vede ke ztrátě důvěry v sebe
a následně také smyslu života. Pomoc někdy přináší komunikace s druhými, prosazován í sebe
sama a setkávání s těmi, co jsou na tom podobně, což posiluje vlastní identitu, ale občas může
vést ke zklamání a otázce důvěry v druhé až k víře ve smysl společnosti a života (Macek 2003,
114-115).
Způsob, jakým se někteří mladí vyrovnávají s nespokojeností s okolím, je Vágnerovou
(2000) popsaná volba negativní identity, spojená s odmítnutím předem definovaných rolí,
daných často rodinou nebo společností. Mladý se chová zcela opačně, než se od něj očekává.
Důvodem může být málo možnosti, špatné a nevyhovující rodinné zázemí, nízké sebevědomí,
pocit nedostatečnosti a málo ohodnocení a přijetí. To pak mladí hledají ve skupinách, které
odporují zvyklostem z jejich rodiny a společnosti kde vyrůstali. Odklonění je pak snaha a
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demonstrace toho, že se dokáže osamostatnit a má se lépe (i když často jen na oko). Tato fáze
může být dočasná, ale někdy se z ní stane vlastní styl a identita jedince a z ní je těžké se
vymanit. V tomto ohledu je pak důležité sebepoznání a nalezení vlastních hodnot. Lákavé je
pak zařazení se do skupiny, která pomůže mladému k identifikaci, ale mělo by se jednat o
přechodnou fázi. Mladí, kteří součásti uzavřených skupin zůstávají dlouho, nerozvinou svou
individuální identitu, která je podstatná pro úspěšný přechod do dospělosti (Vágnerová 2000,
267-269).

4.3 Nihilismus
Mládí je období mnoha poznání a zklamání a to může vést až k nihilismu. Tento životní
pohled je spojen s hlubokým smutkem, souvisejícím s nespokojeností s dnešní společností a
jejich hodnotami, pocitem nejistoty a ohrožení vlastní existence. Nihilista má často pocit, že
nic nemá smysl a žádná naděje v budoucnu není. S nihilismem souvisí silná melancholie někdy
vedoucí až k depresím (Galimberti 2013, 43-44).
Jedna z hlavních myšlenek nihilistů je: „Lépe je mít se dobře a užívat si dneška, je-li
zítřek bez vyhlídek.“ (Galimberti 2013, 45). Což odráží i jejich rezignaci o jakoukoliv snahu na
změnu svého života, kdy nejdůležitější je užívat si. Budoucnost je totiž pro ně nejistá.
Nihilismus je z latinského slova nihil, znamenající nic, což souvisí s jeho základní
myšlenkou, že nic nemá smysl. Nejrozšířenější existenciální nihilismus souvisí s myšlením, že
neexistují žádné konečné hodnoty, které dávají živou smysl, a existence pak sama o sobě žádný
význam nemá. Řešením je pak často rezignace na život, který někdy může vést až k sebevraždě,
nebo protest, někdy až násilný, snažící se poukázat na nesmyslnost a absurditu života (Kaldis
2013, 671).
Na nihilismus a negativní pohled na svět a sebe sama pak může mít vliv i hodnocení
okolí a to především rodičů a pedagogů. Negativní úsudky o sobě samém a kritika od okolí
může ovlivnit motivační procesy adolescentů a vést až k pocitům méněcennosti a nízké
sebeúctě. Nihilismus a nízké sebevědomí, které jdou často ruku v ruce, pak mohou ovlivnit
schopnosti zvládat výzvy (Yeager & Dweck, 2012, podle: Brink 2014, 205).
Mladí mají potřebu věřit, že život stojí za to žít, ale často se setkávají s tím, že se okolí
ani lidem nedá příliš věřit, to pak může vést až k samotnému nihilismu, kdy se víra v život ztrácí
a přichází beznaděj. To pak ve spojení s úzkostmi nebo psychickými předpoklady může vést
k neschopnosti vyrovnat se s realitou, a ztrátě víry ve smysl života a důležitost vlastního
postavení. Nihilismus pak může mít i kolektivní povahu, kdy se ve skupině mladí ještě více
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utvrzují v nesmyslnosti a marnosti života, ztrátě naděje a očekávaní negativ v budoucnosti. To
pak může vést až k fatalismu, což je pocit bezmocnosti a přesvědčení, že jako jednotlivec
nemůžete nic ve svém okolí změnit (Brink 2014, 26-27).

4.4 Bohémství
Část mladých, kteří se věnují či zajímají o umění, se životním stylem řadí k bohémům.
Jejich život se vyznačuje nekonvenčním a výstředním stylem, se kterým souvisí časté
navštěvování hospod, užívání si, debatování o světě, politice a umění, volnost a nelpění na
zásadách. Bohémství má také blízko k anarchismu, který je více revoluční a cílí na zrušení
svrchované vlády a založení komunitní společnosti. Bohémství, ke kterému se někteří mladí
upínají, souvisí především s obdobím romantismu, v němž mladí umělci upozorňovali na
špatnost systému nočními výtržnostmi a pak také s postavami prokletých básníků, kteří na svůj
bohémský život často doplatili (Petrusek a kol. 1996, 132-133, 71).
Moss (2017) popisuje bohémy jako nezávislé umělce typické svým excentrickým
stylem, kteří často navštěvují kavárny, galerie, knihkupectví, salony apod. Klíčový je důraz na
umění a jeho důležitost a menší vzpoura proti zavedeným normám a myšlení společnosti.
Typické pro ně je i částečné přijetí chudoby ve prospěch umění a mírná ochrana před buržoazní
společností. Pro bohémy je typické, že dělají příležitostné práce, nebo něco nenáročného a
flexibilního, aby se to dalo dobře kombinovat s uměleckou činností. Někteří se tomu pak
vyhnuli, pokud zdědili bohatství po předcích nebo získávali pomoc od rodiny či od svých
partnerů (Moss 2017, 31-34).
Moore (2015) popisuje bohémy jako umělce, kteří idealisticky, někdy až radikálně
oslavují umění. Práce pro obživu pro ně není tak důležitá, jako umělecká tvorba, proto ji berou
jen jako zisk peněz. Jedná se často o nekonformního, rebelského, od společnosti se odlišujícího
tuláka, nebo kavárenského povaleče, který se někdy obrací až k anarchismu a kritice
buržoazního myšlení, střední třídy a masové společnosti. S tímto excentrickým stylem života
souvisí často také zvýšena konzumace alkoholu, drog nebo sexu. Vedle toho se neklade takový
důraz na vzhled a oblékání, kdy na vhodné oblečení často nezbývají peníze, nebo sám bohém
nevidí důležitost v častém měnění a nakupování oblečení. Může být pro ně typický
neudržovaný nebo velmi výstřední styl oblékání. Svůj vzhled buď neřeší, nebo ho uzpůsobí
tomu, aby vynikli a ukázali svůj postoj. Často pak fantazírují o lepším světě a oslavují umění
(Moore 2015, 16-17).
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4.5 Výzkumné otázky
Na základě informací z odborné literatury se do popředí dostal vliv rodiny, školy,
alkoholu a drog a vztah ke společnosti a vlastní osobě, což jsem částečně předpokládala už při
volbě tématu. Výzkumné otázky tedy zaměřím na to, jak respondenti vnímají vliv rodiny, školy,
užívání alkoholu a drog a společnosti na jejich život. A také jak jsou spokojeni se svým životem
a zda ve svém životním stylu chtějí pokračovat i nadále.
•

Je podle sdělení respondentů rodina a vztahy v ní příčinou jejich zahálčivého života a
životního stylu?

•

Je podle sdělení respondentů škola a školní systém příčinou jejich zahálčivého života a
životního stylu?

•

Je podle sdělení respondentů nadměrné užívání drog a alkoholu příčinou jejich
zahálčivého života a životního stylu?

•

Má podle respondentů společnost vliv na jejich nihilistické myšlení?

•

Jsou respondenti spokojeni se svým způsobem života?

•

Chtějí respondenti tímto způsobem života žít i nadále?
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5. Postup a výzkumné metody
5.1 Výzkumný design
Pro svou práci jsem si zvolila kvalitativní výzkum, protože zkoumám malý vzorek
specifické skupiny respondentů, kde je nejvhodnější použít rozhory a kvalitativní zpracování
dat. Chci odhalit postoje a názory respondentů na jejich životní styl a okolnosti, které jejich styl
života mohly v minulosti ovlivnit. Pro výzkum jsem využila polo-strukturované rozhovory,
které považuji za nejlepší možnou volbu, protože si předem připravím osnovu a otázky, skrz
něž mohu zjistit názory a postoje mých respondentů, zároveň si dávám prostor pro doptávání
podle toho, jak se rozhovor bude vyvíjet a co mi respondenti řeknou. Strauss a Corbinová
uvádějí, že tento typ zkoumání se hodí k výzkumům, které se snaží odhalit povahu zkušeností
respondentů s nějakým jevem, u mě právě s jejich životním stylem. Cílem kvalitativního
výzkumu je pak odhalení povahy jevů, o kterých toho sami moc nevíme anebo více objasnit
názory a jevy o kterých něco málo víme a také získat detailní informace zkoumaného jevu.
(Strauss, Corbinová 1999, 11)

5.2 Výběr vzorku
Výběr vzorku jsem prováděla prostřednictvím metody sněhové koule (snowball
sampling). Berg (2004) snowball sampling popisuje jako metodu, při které oslovíme lidi, kteří
odpovídají charakteristikám potřebným pro náš výzkum. Ti nám pak doporučí další lidi, kteří
mají podobný životní styl a atributy jako oni a hodí se pro náš výzkum. Tento přístup je vhodný
pro výzkum s citlivou problematikou nebo velmi specifickou skupinou, kde je potřeba znát
zkušenosti insiderů zkoumané skupiny a může být náročné je sehnat (Berg 2004, 36).
Nejdřív jsem vybírala respondenty z okruhu svých známých podle typických vlastností a
charakteristik, které souvisejí se životní stylem, který chci zkoumat. Konkrétně jsem je vybírala
podle typických rysů jejich života: tedy na základě jejich věku (18-28 let), kdy je podstatné, že
u nich stále přetrvávají prvky adolescence, i když by v této fázi měli začít žít dospělý život
podobně jako jejich vrstevníci, dále podle toho, že nemají dokončenou žádnou střední školu, na
žádnou nechodí nebo měli s jejím dokončením problém, velkou část svého volného času tráví
po hospodách, nemají stabilní práci, mají problém s šetřením peněz, často přespávají na různých
odlišných místech (někteří na squatech či po kamarádech), mají negativní pohled na svět a na
život, ve větší míře pijí alkohol nebo užívají drogy apod. Tyto vybrané jedince jsem pak použila
i pro zisk dalších respondentů, kdy jsem některé na konci rozhovoru požádala o doporučení lidí,
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kteří žijí podobným způsobem života jako oni a o nichž si myslí, že by se pro můj výzkum
mohli také hodit.
Technicky jsem při tvorbě vzorku vycházela z metod popsaných Jeřábkem. Hynek
Jeřábek (1992) popisuje tento typ výběru neboli metodu sněhové koule následovně:
„V prvním výběrovém kroku se obrátíme na jistý zárodečný soubor jednotek
(jednotlivců nebo organizací) se žádostí o informace o dalších jednotkách vhodných
pro zařazení do výběru. Předpokládáme, že na základě zjištěných adres nebo referencí
se v druhém kroku dotážeme již širšího okruhu osob nebo institucí a s jejich pomocí
rozšíříme výběrový soubor ještě významněji.“ (Jeřábek 1992, 45).
Právě tento typ výběru je pro můj výzkum nejvhodnější, protože získám kontakty i na
další lidi vhodné pro můj výzkum, které ale nemusím osobně znát a vzorek se tak značně rozšíří.
Oslovila jsem 9 lidí a nakonec udělala rozhovory se 6 z nich. Dva potenciální respondenti totiž
neodpověděli na pozvánku k rozhovoru a s jedním bylo moc složité se domluvit.

5.3 Tvorba a analýza dat
K získávání dat jsem využila polo-strukturovaných rozhovorů, jelikož umožňují mít
předem připravenou osnovu s otázkami, které pokrývají základní problematiku, kterou chci
zkoumat. Poskytují také prostor pro doptávání se, na základě toho, co mi jednotliví respondenti
řeknou a kam se bude rozhovor směřovat. Pro vedení rozhovoru jsem se inspirovala
Kaufmannovým (2010) pojetím chápajícího rozhovoru, protože ten si dává za cíl, aby se
respondent necítil pod tlakem, rozhovor pro něj byl přirozený a volně plynoucí, což umožní
výzkumníkovi projít do hlubších vrstev respondentova myšlení a okolností dané problematiky.
To, že je právě chápající rozhovor pro respondenta uvolněný a bez problémů, v něm vyvolá
chuť mluvit a touhu svěřit se s danou problematikou (Kaufmann 2010, 71-73).
Výsledné rozhovory jsem následně přepsala se zachováním slangu nebo nespisovných
výrazů. Tyto přepisy jsem pak podrobila kódování. Jak tvrdí Strauss a Corbinová (1999), je pro
kvalitativní výzkum a rozhovory kódování vhodné, protože pomocí něj nasbíraná data
výzkumník rozebere, konceptualizuje a shrne je na stručnější a relevantnější části dat, které se
pak pro analýzu použijí a zdůrazňují, že je při něm potřeba dbát na kritičnost, vytrvalost a
citlivost k teorii (Strauss, Corbinová 1999, 39-41).
Způsob jakým jsem získaná data kódovala, byl ve velké míře individuální. V tom jsem se
inspirovala způsobem, který popisuje Mayring (2014), tedy že spousta autorů má svůj vlastní
způsob kódování, který ne všem může vyhovovat, protože získaná data vždy nesou nějaký
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subjektivní prvek, který se kterým se musí počítat. Pro mě je pak vhodný postup, který popisuje
jako kódování odpovědí druhého, na základě toho, zda odpovídají mým předem zvoleným
kategoriím, dle kterých jsem rozhovor vedla. V této fázi je to pak čistě individuální i podle
osoby dotazovaného (Mayring 2014, 114).
V prvotní fázi kódování jsem si před sebe vzala přepis rozhovoru, který jsem pročetla a
zvýraznila si věty a části textu, jež jsem uznala za vhodné pro analýzu výzkumu, tedy věty,
v nichž se objevuje to, co chci zkoumat a ověřit. Už předem, při vytváření osnovy rozhovoru
jsem si otázky rozdělila do několika kategorií, na které se chci ve výzkumu primárně zaměřit a
to rodina, škola, finance, společnost. Pro ty jsem si pak zvolila jednotlivé barvy a při pročítání
rozhovoru a prvním kódování zvýraznila věty barevně podle toho, do jaké kategorie spadají a
o čem se v nich mluví. Jak jsem předpokládala, barvy odpovídaly jednotlivým částem
rozhovorů, ale z některých rozhovorů je zřejmé že, témata se někdy propojují a tak prvotní
rozdělení osnovy není hned jednoznačné. Takto zvýrazněné věty jsem pak dále zanalyzovala
tak, že jsem každou pojmenovala tím tématem, kterého se týká, a pak pojmenovala specifika
jednotlivých promluv. Ověřila jsem si tak, zda vybrané části textu odpovídají mým výzkumným
otázkám, co to o daném respondentovi vypovídá a jestli se zde objevují nějaké typické jevy,
které jsem měla za cíl ve výzkumu odhalit. Tento postup mi přijde nejvhodnější, protože mi
pomohl zestručnit data, která jsou dosti obsáhlá a vybrat z nich to podstatné pro můj výzkum.

5.4 Problémy spojené s výzkumem
Hrozící riziko, se kterým jsem už předem počítala, bylo, že se mi respondenti nebudou
chtít svěřit se vším, na co se budu ptát, nebo budou odpovídat nejasně, či velmi stručně a
nebudou se chtít o dané problematice více rozpovídat, v důsledku čehož by byla data spíše
povrchní. Tato obava se nakonec nepotvrdila, ale u několika rozhovorů jsem menší obtíže
tohoto typu pozorovala. Někteří respondenti vypovídali o svém životě obsáhle a s chutí a
nezatajovali podstatné věci potřebné pro můj výzkum, ale nebylo to tak u všech. Polovina
respondentů byla s otázkami spokojena a velmi se rozpovídali, avšak u druhé poloviny, to
nebylo tak snadné. Jeden respondent ze začátku rozhovoru nechtěl moc otevřeně mluvit o svém
životě a názorech a někdy nevěděl, jak na otázky, se kterými jiní neměli problém, odpovídat,
ale nakonec mi odpověděl na vše. Další respondent pak na otázky odpovídal stručně a ne moc
konkrétně, ale spíše o daných věcech filosofoval a někdy se i přímo pozastavil nad otázkami,
které se mu nelíbily. U jedné respondentky jsem pak měla problém, aby se u některých otázek
rozpovídala a rozhovor tak byl podstatně kratší než ostatní. Její odpovědi byly někdy až příliš
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stručné a nechtěla otevřeně mluvit o svém životě, což ale možná bylo způsobeno tím, že byla
nejmladší ze všech. Bylo jí 18, ostatním už nad 20 let.
Větší problém, se kterým jsem se setkala, bylo, že s respondenty pro jejich životní styl
bylo těžké se na rozhovoru domluvit. Na rozdíl od pravidelně pracujících a studujících lidí
vnímají čas a život jinak, a to hlavně v tom, že čas pro ně není tolik důležitý. Proto jim někdy
trvá i několik dní odepsat na zprávu a nemají problém odřeknout schůzku v den, kdy na ni byli
domluveni. S tím jsem se setkala v podstatě u všech respondentů. První mi domluvenou
schůzku na poslední chvíli odřekl a domluva na ní byla také poměrně dlouhá. Druhý na zprávu
odpověděl asi po týdnu. Třetí odpověděla na první zprávu také po týdnu a na následující
odpověď už nereagovala a odepsala až za pár dní na druhou odpověď. Další respondentka sice
odepsala na zprávy rychle, ale na první schůzku zapomněla a bylo pak složité se s ní domluvit
na další. Pátý respondent odpověděl na zprávu také po týdnu, s tím že se ozve a poté zavolal ze
dne na den, že má ten další den čas, což pro mě bylo trochu komplikované, ale nakonec
rozhovor proběhl. Se šestým respondentem se velmi těžko domlouvalo na společném termínu,
což trvalo asi měsíc a nakonec domluvený den mohl až v pozdních večerních hodinách. Dva
oslovení pak neodepsali vůbec a s jedním se kvůli jeho zaneprázdněnosti nepodařilo na schůzce
domluvit.
S respondenty bylo tedy těžké se domluvit, právě kvůli jejich specifickému stylu života a
proto se ne všichni oslovení respondenti stali součástí výzkumu. U některých pak byl problém,
že nechtěli otevřeně mluvit o některých aspektech svého života nebo odpovídali stručně, ale
nakonec jsem při analýze dat zjistila, že vše co jsem od dotazování očekávala v rozhovorech je,
jen u některých je to obsáhlejší a více vysvětlené. Tím se mi tedy ukázalo, že každý jedinec je
specifický a při rozhovorech nemohu předem tušit, s kým se setkám a jak bude rozhovor
probíhat.

5.5 Charakteristiky respondentů
Pro účely výzkumu a ochranu svých respondentů jsem se rozhodla je anonymizovat a
místo jejich pravého jména používám pseudonym.
Pořadí JMÉNO
1
2
3
4
5
6

Karel
Jakub
Lenka
Vašek
Natálie
Matěj

POHLAVÍ

VĚK

Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Muž

22
21
20
23
18
26

28

DOKONČENÉ
VZDĚLÁNÍ
SŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
SŠ

BYDLENÍ
Nájem (spolubydlení)
Squat
Squat
S rodičem
Squat
Nájem (spolubydlení)

6. Zjištění a interpretace výzkumu
Ve svém výzkumu jsem pracovala se 6 respondenty, jejichž charakteristiky jsou
následující:
Karel je bohém, který dokončil střední školu, ale školní systém ho odradil od následného
pokračování na vysokou školu. V současné době pracuje v kamarádově stěhovací firmě a svůj
život by chtěl věnovat hlavně umění. Pravidelně kouří marihuanu a občasně užívá taneční
drogy.
Jakub je squatter a anarchista, který v současné době nemá kde bydlet. Pochází z bohaté
rodiny, kde měl velký vliv autoritativní otec. Jakub má poměrně velkou spotřebu alkoholu a
občasně i tvrdších drog. Vydělává si pouze příležitostnými brigádami.
Lenka je squatterka a intersexuálka2, což má znační vliv na její život a přijetí. V současné
době jí trápí zdravotní problémy, nemá kde bydlet, nepracuje a žije z našetřených peněz.
Vyrůstala v rodině s mnoha dětmi s volnější výchovou, což u ní vedlo k úniku do party, kde
v brzkém věku začala pít alkohol a vyvinula se u ní silná závislost na pervitinu.
Vašek je bohém, který bydlí v domě s matkou v invalidním důchodě, kde chovají zvířata.
Začal studovat dvě vysoké školy, ale ani jednu nedokončil a ke studiu se vrátit nechce.
V současné době má stabilní práci a myslí si, že se už z „divočejšího“ období života dostal a to
z velké části díky přítelkyni, se kterou by chtěl jednou žít.
Natálie je squatterka a anarchistka, která nemá v současné době kde žít. V dětství
vyrůstala jen s matkou, která jí později ve squattingu nebránila. Natálie nedokončila střední
školu a zatím to nemá v plánu měnit. Příležitostně si vydělává brigádami a shání si stabilnější
práci a volný dům ke squattování.
Matěj je bohém, který pracuje jako barman a studuje vysokou školu. Školu studuje déle,
než je standartní dobu studia a nedaří se mu ji dokončit. Vyrůstal jen s matkou. V dětství u něj
odhalili vysokou inteligenci, ale ve škole nedostal moc prostor ji projevit a tak toho nikdy
nevyužil. Přiznává, že poměrně dost pije, příležitostně užívá drogy a v minulosti je i prodával.

Intersexuál je člověk jehož biologie nepřipadá čistě k jednomu pohlaví, přičemž se mohou objevit mužské i
ženské pohlavní orgány, nebo má člověk vnější orgány jednoho pohlaví, ale vnitřní orgány, či hormony pohlaví
druhého. To může pak vést k různým zdravotním problémům, kolísání hormonů a komplikacím souvisejících
s přijetím identity. (Fafejta 2014, 39)
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6.1

Rodina

Co se týče vlivu rodiny, nenašla jsem jeden společný faktor, který by se objevoval u
všech respondentů. Někteří mají rodinné zázemí dobré, jiní tolik ne. Ale u některých je zřejmý
vliv na rebelský život. U Jakuba je znát velký vliv otce, který má v rodině velmi přísnou
výchovu, je konzervativní a nepřijímá žádné odlišnosti, zároveň je zde velký vliv silné víry
v boha a lpění na kariéře, což sám popisuje následovně:
„Celý život jen buduje kariéru, nic jinýho nedělá, než maká a prostě ten úspěch,
kariéra, ten finanční úspěch je pro něj to number one a pro mě to tak vůbec není, mám
priority úplně jinde a on by si asi představoval s jeho žebříčkem hodnot syna trošku
jinýho, než squattera.“
To u Jakuba mohlo způsobit odpor k práci, které se věnuje jen občasně a nedokázal by
si představit, že by chodil stabilně do jedné práce a také odpor k autoritám, který mohl vést i
k tomu, že nakonec nedokončil ani jednu střední školu. Dalším případem špatného vlivu rodiny
je u Lenky, jejíž rodiče měli hodně dětí a nezvládali se starat o všechny dostatečně a jí jako
jedno z prostředních dětí částečně zanedbávali. U matky se také objevovaly problémy
s drogami. Zároveň se začal rozpadat vztah rodičů, oddalovali se od sebe a Lenka to špatně
nesla. V brzkém věku pak unikala za partou, kde už ve 13 okusila alkohol a tvrdé drogy a prošla
si silnou závislostí. Sama také zmiňovala, že rodina vedla alternativnější způsob života,
podobný tomu, který teď žije ona, tedy stále na cestách. Zároveň měli její rodiče volnější
vztahy, kdy s nimi nějakou dobu žila další žena, což se Lence líbilo a mrzelo ji, když se vztah
rozpadl. Sama si teď nedokáže představit monogamní vztah a v současnosti je také
v polyamorním vztahu. Z ostatních respondentů má vztah a to monogamní jen Vašek. Ostatní
jsou nezadaní. Podobně jako Lenka na vztahy hledí Matěj, který považuje monogamii za
nepřirozenou a preferuje volnější vztah, ve kterém si mohou oba partneři příležitostně užít
s někým jiným.
Na příkladu Lenky a Jakuba je vidět zřejmá souvislost s tvrzením Macka (2003) podle
kterého mají na deviantní chování dítěte a následný útěk mezi vrstevnické skupiny a různé
zvláštní party, velký vliv dva extrémní případy výchovy. A to buď přílišná přísnost a lpění na
pravidlech, jak bylo zřejmé u Jakuba a pak opačný extrém, kdy se dítěti věnuje malá, nebo
nulová pozornost, což bylo přesně zřejmé u Lenky, která zmínila, že na ni nikdo mezi hodně
sourozenci neměl čas a tak unikala za partou, kde se ve velké míře pil alkohol a braly drogy.
Na to má podle Možného (2002) také vliv typ výchovy, který je v dnešní době obvykle příliš
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autoritářský, kdy dítě musí striktně poslouchat rodiče, nebo volný styl výchovy, kdy se dítěti
dává prostor, aby se samo rozhodovalo, i když to pro něj někdy může být těžké. Příliš
autoritářský styl může způsobit odpor k autoritám a protest proti tomuto typu výchovy, což se
objevilo u Jakuba. Volný styl výchovy pak často způsobuje, že dítě vůbec není vedeno k úctě
autoritám a nevidí důvod, proč by si jich mělo vážit a poslouchat je a žije si po svém. To se
projevilo u Lenky, která pocítila problém někoho poslouchat, když nastoupila do školy, protože
k tomu nebyla vedena. A volný styl výchovy byl do jisté míry zřejmý i u Natálie, které matka
nebránila v 17 letech odejít z domu do squatu. Řekla jí, že to stejně udělá, tak jí nebude stát
v cestě. A pak také u Matěje, jemuž matka dala volnost, aby si dělal, co chtěl a on nevyužil svůj
potenciál, čehož dnes lituje.
Důležitá je pak úplnost rodiny, kdy pokud je jeden z rodičů málo přítomný, nebo vůbec,
může to mít silný vliv na budoucí vývoj dítěte, jak zmiňuje Matoušek a Matoušková (2011).
Pokud jeden z rodičů chybí a není nahrazen náhradním rodičem v brzkém věku dítěte, tak pak
dítě postrádá autoritu jednoho z pohlaví a může to u něj vyvolat zmatek, či odpor vůči jedinému
rodiči, kterého pak nebude chtít poslouchat. Často se pak jedná o chybějícího otce, který je pro
chlapce důležitým vzorem mužství a pro dívku vzor muže a budoucího partnera. Případy
neúplné rodiny jsou zřejmé i u mých respondentů. Dva vyrůstali jen s matkou a u dalšího se
rodiče v průběhu jeho dětství rozvedli a teď žije už jen s matkou a u jedné respondentky měli
rodiče mezi sebou v jejím dětství velké konflikty, což ji, jak sama říká, velmi ovlivnilo. Rodinné
zázemí má opravdu velký vliv na to, jak člověk bude v budoucnu žít.
U dvou respondentů, jejichž rodiče se nerozvedli a stále spolu žijí, je pak z rozhovoru
zřejmý silnější vliv a autorita jednoho z rodičů, která byla uplatňována zákazy, nařízeními a
přísností, což jak popisují Matoušek a Matoušková (2011), silně ovlivňuje dospívajícího a může
vést k touze z přísného režimu utéct a uvolnit se mezi přáteli, kteří ho pochopí. Druhý rodič,
který vede výchovu volněji, pak může dítě zmást a o to víc ho utvrdit v neuznávání autorit,
protože na ně není spoleh.
Výzkumná otázka: „Je podle sdělení respondentů rodina a vztahy v ní příčinou jejich
zahálčivého života a životního stylu?“ se potvrdila jen částečně, neboť u každého respondenta
je vliv rodiny na výchovu a jejich chování zřejmý, ale ne ve všech případech by se dala nazvat
hlavní příčinou zahálčivého života v dospívání. Nejhlavnějším důvodem, který může vést
k zahálčivému životu, odsuzování autorit a unikáni do party je pak buď striktně přísná výchova
jednoho z rodičů, nebo naopak výchova volná, bez přílišného věnování pozornosti dítěti.
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6.2

Škola

Zjištění, které se potvrdilo u všech respondentů, je, že považují školní systém za špatný
a nevyhovuje jim, což mohlo mít za následek jejich rozhodnutí školu nedokončit nebo dále ve
studiu nepokračovat. Například Karel zmínil hned v první odpovědi zaměřené na školu:
„Zasranej systém“. On a další tři respondenti pak zmínili odpor k nutnosti sedět spoustu hodin
ve třídě se stejnými lidmi. Respondent Jakub to komentoval následovně:
„Úplně asi nedávám bejt v jedný místnosti každej den s hromadou lidí, to je pro mě
docela klaustrofobní… A taky jsem měl pocit, že většina věcí, co se učíme, takže vlastně
nebudu potřebovat nikdy.“
Co je pak dále typické pro respondenty při názoru na školu, že mají pocit, že učitelé
neberou v úvahu jejich individualitu a nutí je učit se věci, které nikdy nebudou potřebovat.
Jakub to popsal následovně:
„Asi by ty školy se musely naučit, jak pochopit to, že každej není stejnej, že lidi jsou
individuální a každýmu nemůže vyhovovat to, že je celej den zavřenej s třiceti lidma v jedný
místnosti a každej to necítí takhle. Problém toho školství je, že věří v to, že každej je stejnej,
tak to prostě sakra nefunguje.“
U velké části respondentů bylo zřejmé, že je učení na střední (u jednoho na vysoké)
škole nebavilo, nepovažovali ho za důležité a měli pocit, že to, co se na škole učí, nemá smysl,
což je podle Alana (1989) jednou z častých příčin odporu ke škole a rezignace na učení. Tři
respondenti střední školu nedokončili a odůvodňovali to tím, že jim to učení nevyhovovalo,
nelíbilo se jim, že je někdo do něčeho nutil a neviděli smysl v tom, co se učili. To pak vedlo
k sabotování školní výuky, častým absencím a u některých až k rozhodnutí školu opustit.
Někteří z nich uvažují, že si možná časem školu dodělají, ale nevidí to jako hlavní prioritu, ale
pouze možnost, která však není na pořadu dne. Karel, který střední školu dokončil, byl se
způsobem učení podobně nespokojen, nakonec to však vydržel, ale odradilo ho to od rozhodnutí
jít dál na vysokou školu, kde ho bude někdo k něčemu nutit. Další dva po střední škole na
vysokou pokračovali, ale měli problém s jejím dokončením, jeden školu dělá už nadstandardně
dlouhou dobu. Druhý zkusil dvě vysoké školy a ani jednu nedokončil s tím, že se mu prostě
učit nechtělo a nebavil ho způsob učení. Matěj, který studuje jednu školu velice dlouho, svůj
přístup ke škole popsal následovně: „Studuji na vysoké škole, moc se mi nedaří, dalo by se mě
kvalifikovat, jako věčný student.“
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Důležité je podle Ondrejkoviče (1998) také to, jak škola pracuje s individualitou žáka.
Školní systém často individualitu žáka nebere v úvahu a cílí hlavně na to, aby děti byly na
podobné úrovni a zapadly a nijak moc nevyčnívali. Což ostatně také mí respondenti potvrzují,
kdy Karel i Jakub přímo mluví o tom, že se jejich identita ve třídě nemohla moc projevit a šlo
hlavně o to, aby zapadli, což pro ně bylo svazující. Vašek, Matěj a Lenka se pak také kvůli své
povaze a jinakosti setkali se šikanou, čímž mohlo být výrazně ovlivněno jejich sebevědomí.
Všichni respondenti také nějakým způsobem zmínili odpor k nastavenému řádu a povinnostem,
který nutí děti, aby byly stejné a poslouchaly a dělaly, co se jim řekne. Jakub to popsal
následovně:
„Už na druhým stupni jsem měl pocit, že je to akorát takový vymejvání mozků, jak
zformovat člověka do nějaký hezký formičky, která zapadá a chová se tak, jak má slušný občas
České republiky se chovat. Vždycky jsem měl pocit, že víc než že by tě učili, takže spíš z tebe
dělaj něco, co uplně ti není přirozený. Pracovní sílu, v podstatě.“
Důležitý vliv má pak i autorita učitele a přijetí mezi žáky a chování vrstevnické skupiny
ve třídě. Špatné příklady ve třídě, kdy se autorita učitele schválně sabotuje, nebo se poukazuje
na slabosti žáku, kteří nezapadají (někdy přímo učitelem) vede podle Matouška a Matouškové
(2011) často k deviantnímu chování. A to i v případě, kdy je dítě odsuzováno, nezapadá a učitel
ani škola to neberou v úvahu a víc ho utvrzují v tom, že je špatné, než aby mu pomohli. To se
pak objevuje i u velice inteligentních dětí, které nezvládají dávat pozor, třeba pro to, že je pro
ně učivo příliš lehké a místo, aby se jim věnovala zvýšená pozornost, nebo dalo náročnější
učivo, tak se více lpí na trestech za to, že zlobí a inteligenci se prostor nedává. Což pak může
vést k patologickému chování a odporu ke škole, jak odhalil ve výzkumu Šolc (1996). To
ostatně potvrdil Matěj, který obdobný problém prožíval na základní škole, kdy u něj
v pedagogicko-psychologické poradně objevili vysokou inteligenci a zvali ho do menzy a
speciální třídy pro chytré děti, ale on nakonec zůstal na základní škole, kde se nudil a stejně měl
dobré výsledky a tak nebyl motivovaný se nějak zlepšovat. Na gymnázium pak nešel a
vystudoval školu, kde se také nudil a vše zvládal bez námahy. Podobně Lenka, Natálie a Vašek
se dle svých slov rozhodli nejít na gymnázium, i když na škole byli velmi inteligentní, ale
neměli k tomu dostatečnou motivaci a důvod. Lenka pak šla na zahradnickou školu, kterou
nedokončila, Natálie z víceletého gymnázia odešla na uměleckou školu, kterou nakonec
nedokončila a Vašek, kterého podporovala učitelka, aby šel na gymnázium, vystudoval střední
veterinární školu, vysokou školu pak nedokončil- dvakrát.
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V tomto případě se tedy výzkumná otázka: „Je podle sdělení respondentů škola a školní
systém příčinou jejich zahálčivého života a životního stylu?“ potvrdila, protože všichni
respondenti považují školní systém za špatný a všichni měli se školním vzděláváním nějakou
negativní zkušenost a nebyli spokojeni se způsobem učení a nutností dodržovat řád. Školní
systém, který nedává důraz na individualitu žáků, často je nutí učit se něco, co je nebaví a nevidí
v tom smysl, vedl u mých respondentů k rozhodnutí výuku a docházku sabotovat s v polovině
případů střední školu vůbec nedokončit.

6.3

Vztah ke společnosti

Respondenti by se dali rozdělit na dva typy- bohémy a anarchisty. Sami se přímo nazvali
anarchisty Jakub a Natálie, kteří to považují za důležitou součást své identity. Ta souvisí
s komunitním životem, nelpění na autoritách a snaha si navzájem pomoci. Jakub se jako
anarchista popsal následovně: „V úplně nejzákladnější věci jsem anarchista, protože věřím, že
lidi dokážou společně žít bez toho, aby navzájem rozhodovali o tom druhým.“. K anarchistům
bych pak zařadila také Lenku, která se zcela za anarchistku nepovažuje, ale sama přiznává, že
s jejich myšlením sympatizuje a blíží se také částečně k marxismu. Tito tři také squatují a
považují to za velmi dobrý a pohodlný způsob života.
Další skupina jsou pak tedy bohémové, kterým se přímo nazval Karel, a zařadila bych
tam také Vaška, který rád filosofuje a přemýšlí podobně jako bohémové. Pro bohémy je typická
primární touha užívat si a oslavovat umění, což je pro Karla i Vaška typické a podobně také pro
Matěje, kterého bych mezi ně zařadila také. Ten sám zmínil, že žije bohémským způsobem
života, většinu času tráví v hospodě, kde nasává undergroundovou atmosféru, která ho
ovlivňovala už od dětství. To odpovídá definici Mosse (2017), který bohémy popisuje jako
částečně excentrické osoby, které dávají velký důraz na umění, odsuzují buržoazní společnost
a vyzdvihují své myšlení, které neodpovídá většině. Totéž ostatně potvrzuje ve své promluvě
Karel:
„Tak třeba, že nevidím smysl v penězích. Samozřejmě peníze jsou potřeba, ale
rozhodně si nemyslím, že smysl života je mít milion na kontě… Přemýšlet jinak, už
jenom ta myšlenka trošku tepat do toho, co nám tu někdo zavádí, že to je dobře, tak to
kritizovat a ptát se jestli to náhodou nemá být jinak.“
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Další typická věc pro některé respondenty ve vztahu ke společnosti je jistá forma
nihilismu a to v různé intenzitě. Například Lenka nevidí budoucnost světa moc pozitivně a to
jak ve vztahu k enviromentalismu, kdy si myslí, že svět zasáhne velké sucho a další nepříznivé
vlivy, pokud se lidi hromadně nezmění a že snaha jednotlivců v tom je zbytečná. Je u ní zřejmá
katastrofická vize, některých věcí, jako bylo vidět u jednoduché otázky na legalizaci marihuany,
na což zareagovala takto:
„Jak z toho bych měla právě strach, jakože jestli dneska to ovládaj mafie a jestli už
teďko je to průšvih, lidi kvůli tomu umíraj a jsou támhle někde zotročovaný, tak se trošku bojím
toho, že ta legalita, to že by to mohl být jako oficiální byznys, tak by to prostě přihoršilo.“
Nihilismus se objevil také u Vaška, který ho spíše obracel proti sobě, že jako jedinec ve
světě moc neznamená a ani budoucnost neviděl moc pozitivně. To se ostatně ukázalo u všech
respondentů, kteří při otázce na budoucnost odpovídali, že moc neví a nedokázali moc popsat,
co bude dál. Což odpovídá definici Brinka (2014), který vidí nihilismus u mladých jako ztrátu
víry ve smysl života a důležitost vlastní osoby. Vašek to potvrzuje slovy, podle kterých sám
sebe vidí jako zbytečného člověka a řekl také: „Myslím, že spokojenost neexistuje, že život
jako takový je v podstatě série katastrof a to jak se s nimi vyrovnáme, nás utváří.“ Podobně na
to hledí i Matěj: „Světu je úplně jedno, že žiješ, to je stejný, jako kdyby ses zeptala mravence,
jestli má smysl jeho existence.“ Podle něj nemá lidstvo moc budoucnost a svět by se měl lépe
bez něj. A také si myslí, že člověk nesmí být nikdy spokojen, protože pak se u něj tvoří stagnace
a nikam se neposune.
Je zde pak zřejmý vliv rodiny a autorit, jak popisují Yeager a Dweck (2012) a doplňuje
Brink (2014). Čtyři respondenti zažili v dětství šikanu od spolužáků a vrstevníků, což mělo
značný vliv na jejich myšlení a sebevědomí. Velká část pak v dětství neměla dost přátel a našla
si je až v pozdějším věku mezi lidmi s podobným myšlením.
Pro mnou vybranou skupinu je pak také specifický určitý hodnotový systém, kdy podle
typů popsaných Spoustou (1998) bych respondenty zařadila mezi averzanty, tedy osoby, které
ztrácí životní perspektivu a naději z čehož jsou zmateni a to může vést až k nihilistickým
myšlenkám, což se u části respondentů potvrdilo. Tento typ se pak snaží všelijak uniknout
z reality a to právě často návykovými látkami, což je u mých respondentů přímo zřejmé. U
některých se pak částečně objevuje i typologie rezignantů, když pro nízké sebevědomí a špatné
zkušenosti už rezignují na svět a povinnosti, k čemuž někteří mí respondenti měli blízko. Část
by se pak mohla nazvat také idealisty, protože všichni mají svůj daný názor na svět, odlišný od
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běžného a snaží se ho za každou cenu prosadit. Nemusí tam ale zcela zapadat všichni, protože
se s lidmi odlišného názoru snaží o diskuzi, což popsala většina respondentů. Spoustovy (1998)
typy mladých souvisejících s jejich hodnotovým systémem je pro popis mých respondentů
velmi užitečný a odpovídající a nejlépe bych je popsala jako averzanty.
Výzkumná otázka: „Má podle respondentů společnost vliv na jejich nihilistické
myšlení?“ se do značné míry potvrzuje, protože většina respondentů není spokojená s tím, jak
dnešní společnost vypadá, hledí na ni často negativně, jako na něco co je třeba změnit. Část vidí
i katastrofické scénáře, kdy buď lidstvo doplatí na své plýtvání a nešetrný život, nebo nastane
nějaký válečný konflikt. Velká část pak nevidí svou osobu, jako někoho, kdo něco může změnit,
nebo má nějaký zásadní smysl.

6.4

Alkohol a drogy

Důležitým zjištěním je také to, že mí respondenti poměrně brzy začali s alkoholem a
drogami, což mohlo mít zásadní vliv na jejich budoucí životní styl. Většina okusila alkohol už
okolo 13 let a to ve větším množství, Lenka a Jakub dokonce v 11. Pravidelnější a větší
konzumace alkoholu se pak objevovala více až po 15 roce u Jakuba, u Karla například v 16.
Ale objevily se i extrémnější případy, jako například u Lenky, která už od 11 let, kdy začala
s pitím, rovnou více pila a to pak vedlo i k drogám, kdy ve třinácti začala pravidelně brát
pervitin, což u ní vyvolalo v souvislosti s nízkým věkem brzy silnou závislost. To odpovídá
tvrzení Macka (2003) který vidí velké riziko v užívání tvrdých drog a alkoholu v brzkém věku,
kdy to může vést k silné závislosti, právě pro nízký věk a nezkušenost.
U všech respondentů pak byl společný kladný vztah k alkoholu, který většina spojovala
se zábavou, nebo relaxací. Což potvrzuje i Macek (2003), který uvádí, že mladí berou alkohol
jako běžnou součást života spojenou hlavně se zábavou a společenským životem. K drogám
měla pozitivní vztah většina respondentů, k marihuaně všichni a k tvrdším drogám pak většina,
kromě nejmladší Natálie, která tvrdé drogy silně odsuzuje a sama je nikdy neozkoušela. Ostatní
respondenti ale mají s tvrdými drogami nějakou zkušenosti a 4 z nich dokonce příležitostně
berou i v současné době a považují to za běžnou součást života, kterou jen musí mít pod
kontrolou.
Na brzké užívání drog může mít do značné míry vliv i rodina, jak bylo popsáno výše. A
to především hyperkorektní výchova, kde se přísně prosazuje autorita a pravidla, nebo naopak
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výchova volná, kde se často dítěti nevěnuje moc pozornosti. Jak uvádí Macek (2003) takový
typ výchovy může mít přímou souvislost s následným užíváním návykových látek, kterým si
nedostatek lásky a pozornosti kompenzují. Což bylo zřejmé většiny respondentů, kteří unikali
od svých rodičů do party, kde se poměrně dost pilo, nebo dokonce braly drogy a to vše obvykle
ještě před 15 rokem a vždy před dosažením plnoletosti. Všichni pak, jak zmiňuje Macek (2003),
berou alkohol a některé drogy (hlavně marihuanu) jako běžnou součást svého života a způsob
jak se bavit a odreagovat. Častý je také jev, kdy alkohol, nebo drogy začnou užívat, aby unikli
z problémů a cítili se lépe, i když je to pro ně, pouze chvilkové uvolnění, jak zmiňuje Goga
(1998). To, že drogy více užíval v době, kdy se necítil psychicky dobře a chtěl tím něco vyřešit,
uznal Karel. Podobně tomu bylo i u Vaška, který se složité období snažil překonat alkoholem a
méně začal pít opět, až když se ze složitého období dostal. Drogami a alkoholem pak zaháněla
těžké období v rodině a ve škole Lenka. Matěj také často řešil špatné období alkoholem a
drogami, stejně jako Jakub. Složité životní období a psychické problémy se tedy často objevují
jako důvod větší konzumace alkoholu a drog a potvrdilo se to u většiny respondentů.
Jak bylo zjištěno v mezinárodním výzkumu ESPAD (2016), přes 95 % českých dětí
začalo pít už před 16 rokem, což se potvrdilo u všech mých respondentů a průměrný věk první
zkušenosti s alkoholem byl 13 let, což by odpovídalo, všichni totiž první zkušenost s alkoholem
měli už před 15 rokem, někteří dokonce už v 11 letech. Zkušenost s drogou ve výzkumu
ESPAD (2016) pak přiznává přes 36 % českých dětí, což u mých respondentů neodpovídá,
protože s tvrdými drogami mají zkušenost všichni až na jednu a většina před 16 rokem. S
marihuanou mají zkušenost úplně všichni a to také v brzkém věku. Ve výzkumu se také
potvrdilo, že velká část dětí přiznala, že mají přístup k alkoholu snadný, což potvrdil Karel,
který v 16 letech, kdy pravidelně chodil s přáteli na pivo, neměl problém, že by mu někde
nenalili.
Výzkumná otázka: „Je podle sdělení respondentů nadměrné užívání drog a alkoholu příčinou
jejich zahálčivého života a životního stylu?“ se potvrdilo, protože u všech je zřejmý faktor
nadměrného užívání alkoholu nebo drog v některé fázi jejich života, kdy žili zahálčivě a kvůli
alkoholu a drogám často zameškávali své povinnosti. Všichni také začali užívat drogy nebo
alkohol ve velmi brzkém věku, což mělo značný vliv na jejich vývoj a budoucnost. Důležitý je
také faktor, který vyšel najevo ve výzkumu ESPAD (2016) a to, že v Česku se na alkohol dívá
jako na běžnou součást života a je spíš nenormální nepít. Nad tím se ostatně pozastavil Matěj,
který právě tímto, pil už od raného dětství, protože to v jeho rodině a Česku bylo považováno
za normální. Což popsal následovně:
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„Jako malej jsem vyrůstal v hospodě u dědy a u babičky. Jsem tam cucal myslím, jakoby
docela dost, aspoň na čtyřletýho kluka. A to je asi, proto vidím ten alkohol, jak je tolerovanej,
že to všem přijde jako normální. Prostě sedí rodina u grilovačky a šestiletej kluk tam prostě
dopíjí pivo po taťkovi a: ‚to je v pohodě, vždyť je to jenom pivo a je to jedenáctka…‘“

6.5 Finance a budoucnost
Vztah ke stabilní práci je u mých respondentů v zásadě ve dvou typech. Jedna skupina ji
bere jako nutnost k uživení se, ale ne hlavní náplň svého života. Druzí berou práci téměř jako
zlo, které nikdy nebudou chtít podstupovat, protože by je svazovalo. Stabilní práci mají tři
respondenti, kdy přímo spokojen není nikdo z nich. Buď ji berou jen jako dočasný příjem peněz,
s tím že by v budoucnu chtěli dělat něco jiného, co by je více bavilo, nebo by si z dané práce
vybrali jen jeden aspekt, který je baví. Druhá skupina bere stabilní práci jako něco hrozného a
vydělávají si příležitostně na brigádách, nebo jednorázově na nějaké nárazové brigádě.
Jakub to popsal následovně: „No, zatím se věci jako je stabilní práce docela děsím. To je
strašná nuda, muset dělat to stejný, furt roky a roky dělat to stejný, furt dokola.“
A Natálie: „Nepřijde mi to jako moc zajímavý, že když víš, co budeš dělat každej den a
každej den dělat to samý, není to ono.“
Co je pak pro všechny respondenty typické, že mluví o tom, že mají problém šetřit a vyjít
pokaždé s penězi. Pouze jedna respondentka si dlouhodobě našetřila, ale nepracuje a ví, že jí to
dlouho nevydrží, avšak stabilní práci nechce. U části z nich je také zřejmé, že v případě, kdyby
se jim něco stalo a potřebovali by pomoct nebo více peněz, věří v pomoc svých přátel.
Na výzkumnou otázku, jestli jsou mí respondenti spokojeni se svým způsobem života, se
dá odpovědět kladně. Všichni mluví o tom, že jsou spokojeni s tím, jak žijí a měnili by to jen
v detailech a to obvykle co se týče osobních vztahů a vztahů v rodině. Velká část to také bere
jako své poslání a životní naplnění a až když začali takto žít, našli to, co je pro ně to pravé. Na
to pak navazuje další výzkumná otázka, jestli si myslí, že podobným způsobem života budou
žít i v budoucnu. O otázce budoucnosti většina nemá jasno, tvrdí, že se to možná změní, ale
neví jak a kdy, ale zatím jsou spokojeni. Pro respondenty je také typické, že výraznější plány
do budoucna nemají a žijí tím, co prožívají teď, maximálně část z nich má nějaký sen týkající
se podnikáni, nebo vysněné práce, ale neberou to jako hlavní prioritu svého života. Chtějí si
především užívat a mít se dobře. To odpovídá Alanově (1989) popisu mládí, který ho spojuje
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s dáváním přednosti přítomnosti s cílem si ji užít. Macek (2003) to pak doplňuje o fakt, že pro
mladé se jejich mladost a nalezení vlastní identity stává hlavní náplní života s cílem si ji nejdéle
uchovat. Což také může vést k touze si ho prodloužit, což může být i případ mých respondentů,
kteří si raději užívají, než řeší budoucnost a povinnosti. Tento styl života totiž Alan (1989) i
Macek (2003) připisují dospívajícím do 20 let, což většina mých respondentů už není a je tedy
zvláštní, že u nich stále přetrvává chování typické pro nižší věk. To může být způsobeno
strachem dospět a vzít za sebe plnou zodpovědnost, nebo touhou prodloužit si mládí a jen si
užívat bez povinností.
To, co je pak pro všechny typické, že považují své názory za správné a nemyslí si, že od
nich někdy ustoupí. Důležitý je pak pro ně volný čas, kterého chtějí mít víc, než povinností.
Lenka se k tomu vyjádřila následovně:
„Tak hlavní je, že ten volnej čas chci mít pořád, nechci ho mít vyhrazenej, teď dělám něco
nepříjemnýho, takovýto musení a pak si budu užívat nějakou pohodu, spíš bych chtěla dělat
něco, co mě naplňuje pořád, abych nebyla zacyklená v nějakým, že se budu na něco těšit.“
Problém mnou zkoumané skupiny je, že se nechtějí nebo nemohou zařadit do poslední
fáze dospívání, kterou Macek (2003) nazývá pozdní adolescence. V této fázi je důležité
dokončit hledání své vlastní identity a začít myslet na budoucnost a směřování svého života. A
to se u žádného z mých respondentů neobjevuje, a pokud, tak jen v podobě snů, jejichž
uskutečnění je někde v neznámém budoucnu. Dle Macka (2003) je důležité tuto fázi projít, aby
člověk mohl úspěšně přejít do dospělosti. A v tom bude tedy zásadní problém mnou zkoumané
skupiny a jedna z důležitých příčin, proč už tuto fázi nepřekonali, i když věkově by měli. To
pak může být zapříčiněno jakýmsi strachem dospět, nebo zálibou v nezávazném životě. U mých
respondentů se jedná spíše o to druhé. Matěj se k tomu vyjádřil následovně: „Největší problém,
že já řeším okamžik, místo toho, abych se zaměřil na nějak progres, a dochází mi to až teďka.“
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Závěr
Přechod mezi dětstvím a dospělostí je velmi náročným obdobím, které může mladým
přinést spoustu komplikací a starostí, ale je nezbytný pro správný vývoj člověka a přípravu na
budoucí život. Většina mladých období dospívaní dokončí mezi 18-20 rokem, najdou se však
také jedinci, pro které je tato cesta delší a i po 20 roku života se dlouho nemohou, nebo nechtějí
stát dospělými. Což je také skupina lidi, kterou jsem se zabývala v této práci. Byli to právě
mladí, kteří se zastavili v jakési mezifázi mezi dětstvím a dospělostí a místo aby, jako jejich
vrstevníci budovali kariéru, dokončovali školy, zakládali rodiny a různě pracovali na své
budoucnost, stále zůstávají ve fázi dospívání a především si užívají a vedou nezávazný život.
Cílem mé práce pak bylo odhalit co toto prodlužování mládí a zahálku u této skupiny způsobuje
a zda na to má vliv škola, rodina, nebo společnost. Čemuž jsem se také věnovala v jednotlivých
kapitolách své práce.
První kapitola se zaměřila čistě na dospívání a problémy s tím spojené. Pro adolescenty
je nejdůležitější najít vlastní identitu a poznat své místo na světě. V této fázi života má také
velký vliv užívání drog a alkoholu, kdy právě mladé nejvíce láka zkusit nové věci, ale v tomto
období je také největší riziko vzniku závislosti. Druhá kapitola se zabývala rodinou a jejím
zásadním vlivem na socializaci mládeže. Rodina je velmi důležitá pro prvotní socializaci dítěte
a to, co v ní pozná, si nese po celý život. Třetí kapitola se zaměřovala na školu a to, že
socializace v ní silně ovlivní budoucí vývoj dítěte. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na vztah
ke společnosti, kdy jsem popsala hlavně rizikové faktory, které může společnost a vztah k ní na
dospívajícího mít. Špatný příklad ve společnosti a problematická socializace ve škole i v rodině
může vést k touze po protestu, nebo vnitřní frustraci a psychickým problémům, které mohou
vyústit v nihilismus, tedy ztrátu víry ve smysl života a lidské existence. Dále pak následuje
analytická část, pro kterou jsem využila kvalitativní výzkum. Dělala jsem polo-strukturované
rozhovory, na které jsem sháněla respondenty pomocí metody sněhové koule. Přepsané
rozhovory jsem pak analyzovala pomocí kódování.
Hlavním zjištěním mého výzkumu je, že podle respondentů zásadní vliv na jejich
zahálčivý způsob života a prodlužení doby dospívání má hlavně školní systém, který všichni
považují za špatný. Tři respondenti střední školu nedokončili a zatím to neplánují změnit. Dva
respondenti, kteří střední školu dokončili, odradil školní systém od pokračování na vysokou
školu a její dokončení. Poslední respondent, který střední dokončil, sice na vysokou školu
pokračoval, ale studuje jí nadstandardně dlouho dobu a má obtíž ji dokončit. Většině
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respondentů pak vadilo, že škola nepodporuje individualitu jedince a snaží se, aby všichni byli
stejní. Důležitý vliv pak měla na mé respondenty rodina, avšak u každého trochu jiným
způsobem. Prokázal se zde ale vliv přísné či volné výchovy, kdy u všech jeden z těchto dvou
typů výchovy nějak přítomen byl a způsobil, že unikali do vrstevnických skupin, kde nacházeli
větší pochopení. Polovinu mých respondentů bych pak zařadila mezi bohémy a druhou mezi
anarchisty. U velké části se objevují často nihilistické myšlenky a jakási beznaděj při hledění
do budoucnosti. Ani jeden respondent pak nemá velké plány do budoucnosti a spíše žije
přítomností s cílem si co nejvíce užívat. Co se týče alkoholu a drog, všichni mí respondenti
začali pít alkohol ve větším množství už ve velmi brzkém věku, dva dokonce už v 11 letech a
všichni před 15 rokem. K marihuaně mají kladný vztah všichni a poprvé ji okusili, také před 15
rokem a k tvrdým drogám má negativní vztah jen jedna respondentka, jinak ostatní je zkusili a
část z nich je má, jako běžnou součást života. Zajímavým zjištěním je také to, že způsob
myšlení a života s cílem si hlavně užívat a nemít moc povinností, který je typický pro
dospívající do 18-20 let se objevuje u respondentů, který je více než 20 let. Což mohl způsobit
jakýsi strach dospět, nebo touha si nezávazné mládí prodloužit.
V mém výzkumu se potvrdilo, že na oddalování dospělosti a zahálčivý způsob života
má vliv škola, rodina, společnost a nadměrné užívání alkoholu a drog, avšak u každého faktoru
v různé míře. Je ale zřejmé, že vše má částečný vliv na vývoj života mládeže a je dobré se tím
více zabývat a snažit se, aby se podobné věci nestávaly a netvořila se další skupina nedospělých
mladých, kteří nemají představu o své budoucnosti.
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Předběžná náplň práce:
Ve své práci se chci zaměřit na nihilistickou mládež s bohémským způsobem života,
kdy se bude jednat především o dospívající, kteří jsou již právně dospělí (bylo jim 18 let), ale
stále zůstávají ve fázi mezi dospíváním a dospělostí a to o mnoho déle než většina jejich
vrstevníků. Tato skupina, pro moji práci, pracovně nazvanou „Nihilistická mládež
s bohémským způsobem života“, je specifická hlavně tím, že „rebelskou“ fázi, kterou prožívá
většina dospívajících, neopustili a trvá u nich několik let a není u nich motivace to změnit.
Cílem mé práce je odhalit příčiny zahálčivého života a negativního pohledu na svět a okolí.
V práci chci rozebrat možné faktory, které mohly mít v dětství a období dospívaní na tuto
mládež vliv a to rodina, škola a společnost, kterým věnuju jednotlivé části práce. Součástí mého
výzkumu bude pak ověřit, které z těchto faktorů měly u mých respondentů největší vliv a jaký.
Data pro svůj výzkum budu získávat pomocí polo-strukturovaných rozhovorů s příslušníky
dané skupiny. Pro hledání respondentů využiji metodu sněhové koule. Přepokládám, že
prostřednictvím rozhovorů odhalím nějaké společné rysy ve výpovědích představitelů mé
vybrané skupiny a podaří se mi odhalit co má na jejich životní styl a pohled na svět největší
vliv- jestli rodina, společnost, škola, anebo kombinace všeho, či dvou z nich.
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Zásady pro vypracování:
Základem a cílem mé práce bude ověřování hypotézy, že na zahálčivý život mládeže a
prodloužení doby dospívání nad běžný standard má vliv špatná socializace ve škole, v rodině
nebo ve společnosti, či kombinace více z nich. Chci si především ověřit, jako mají a měli vztahy
v rodině, jaký mají vztah ke škole a společnosti a jak je to ovlivnilo.

Předpokládané metody zpracování:
•

Rešerše literatury – ustavení teoretických východisek

•

Polo-strukturované rozhovory

•

Syntéza teoretických východisek spolu se závěry rozhovorů

Předběžná struktura práce
•

Úvod
o cíle práce
o východiska práce

•

Teoretická část
o Uvedení definice základních pojmů (mládež, nihilismus, bohémství)
o Zaměření se na bohemismus a problematiku prokletých básníků
o Východiska jiných výzkumů na podobné téma

•

Metodologie
o Polo-strukturované rozhovory
o popis míst setkávání mých respondentů
o komparace zjištění z rozhovorů

•

Závěr
o shrnutí hlavních zjištění
o propojení teoretických východisek s empirickými zjištěními
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Přílohy
Příloha č. 1: Scénář výzkumných rozhovorů
Na začátek mi řekni něco o sobě.
Jaké jsou tvé koníčky? Co tě zajímá? Co rád děláš?
Jaké tvé oblíbené místo, kde trávíš nejvíc času? Proč?
Kde bydlíš? (Sám nebo u rodičů? Jinak?)
Jsi spokojen se svým životem? Proč?
Jaký je tvůj vztah k drogám a alkoholu?
Je něco, co bys chtěl na svém současném životě změnit? Co a proč?
----------------------------------------RODINA---------------------------------------Jak bys popsal svůj vztah s rodiči?
Kolik máš sourozenců?
-Jaký s nimi máš vztah? (Jak často se vídáte…)
Jaké bylo tvé dětství?
Je něco, co bys chtěl na své rodině změnit? Proč?
----------------------------------------FINANCE---------------------------------------Živí tě rodiče nebo si vyděláváš sám?
-Jak dlouho si myslíš, že tě rodiče budou živit?
-Myslíš, že ti tvůj plat bude stačit i v budoucnu?
Jaké práce nebo brigády jsi v minulosti dělal?
----------------------------------------ŠKOLA---------------------------------------Co se ti vybaví, když se řekne škola.
Co pro tebe škola znamená?
Studuješ teď nějakou školu?
Na kolika (jakých) středních školách jsi byl a jak dlouho?
-Proč jsi s tím přestal?
-Chceš někdy nějakou střední školu dokončit?
Myslíš, že je pro život důležitá maturita?
-Bylo pro tebe těžké ji udělat? / Máš v plánu si ji někdy dodělat?
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Chtěl bys někdy studovat vysokou školu? Proč? (Jakou?)

----------------------------------------SPOLEČNOST---------------------------------------Co si myslíš o dnešní společnosti?
Mohl bys říct, že tě na dnešní době něco štve? Co? Proč?
Mohl bys říct, že se ti na dnešní době něco líbí? Co? Proč?
Napadá tě nějaký způsob, jak by se dnešní společnost mohla změnit?
Jaká by podle tebe měla společnost být, aby se ti v ní dobře žilo?
Kdyby ses teď mohl svobodně rozhodnout, je nějaká země, kam by ses ráda odstěhoval?
Proč?
Kdyby ses mohl svobodně rozhodnout, jak bys chtěl žít?
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