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Mapa životního pole: 
 
Když se řekne pole, představíme si planinu. Moje životní pole se dělí kopci, 
místnostmi, propastmi a horizonty. 
 
Širší můj životní prostor omezuje se na zeměkouli, přesněji Evropu, ještě přesněji 
Česko s dominantním pohybem v Praze a v druhé řadě v obcích Oseč a Ostrava. 
Občas se sice vyskytnu i mimo, nebývá to tak často a moje zažívání tohoto prostoru 
nemá na jeho funkci žádného zaznamenatelného vlivu, řekla bych.  
 
Konkrétní částí mého prostoru je domácnost. Tady se vyskytují důležité krajinné 
prvky jako jsou pračka, dřez na nádobí, postel, lednička a počítač na práci. Dále se tu 
obvykle vyskytují můj přítel a bratr, ale to už je zase jiná kapitola. 
 
Kromě přítele, který se v mém zorném poli vyskytuje téměř denně, a bratra, s nímž 
sdílím byt a vidím ho obden, mi po poli běhá nejlepší kamarádka, matka, otec, 
macecha, kamarádi ze školy obecné (těch je nemnoho), ze školy druhého stupně 
(těch bylo víc, ale ubývají), ze školy střední (těch není moc, ale drží), z první školy 
vysoké (těch už je vícero a plynule se s nimi stále prolínám), z druhé školy vysoké 
(těch je minimum) a ze třetí školy vysoké (ty potkávám pravidelně), o kamarádech 
kamarádů a vzdálenějších příbuzných nemluvě. Vztahy s nimi jsou vesměs 
harmonické, protože kdo mě štve, s tím se nebavím. 
 
Pak mám taky práci. Některou vykonávám bezplatně, ta se provozuje v akademické 
samosprávě. Kromě dobrého pocitu se samosprávná krajina hemží zajímavými lidmi 
a nepříjemnými povinnostmi. Další práce se k mému štěstí odehrávají většinou 
prostřednictvím dálkového přístupu, takže se lokalizací týkají spíše okruhu domácího 
a školního. 
 
V okruhu školním na mě útočí vědomosti, kolegové a pedagogové (ne nutně v tomto 
pořadí). A kromě toho také počítače, jejichž prostřednictvím mívám potřebu sosat 
informace, jejichž relevance je proměnlivá. 
 
Pokud jde o přednaznačené okruhy šatníku a zdraví, jejich popis by byl příliš složitý – 
vzhledem k nekoncepční organizaci těchto okruhů – pročež stojí za zmínku jen tolik, 
že žádné oblečení ze mě krasavici nevykouzlí a že moje zdraví stojí za prd, ale když 
se kouknu na své další vrstevníky, zjišťuji, že až na omezení daná tělesnou 
hmotností se mé další obtíže (vysoký cholesterol, alergie a astma, endokrinologická 



nevyrovnanost) vyskytují poměrně běžně. Tak to bysme měli nějaký ten 
mantinel/propast. 
 
Velmi výrazné pro celkovou strukturaci mého pole je něco, co prostupuje už dalšími 
okruhy – moderní komunikační technologie. Mobil a internet můj prostor tvarují do té 
míry, že se v případě jejich kolapsu můj pravidelný život hroutí. 
 
Další prostory, ve kterých se vyskytuju, jsou knihovny a studovny, jimž bych se 
nerada blíže věnovala, a potom maminčin domeček v osadě Oseč, v němž bydlí moji 
tvorové z nejoblíbenějších – kromě rodičky taky tři kocouři a pes, přesněji snad 
popsatelný jako tele. K těm mám vztah vřelý, ale nepraktikuju ho tak často, jak bych 
si přála. Za zmínku stojí i region Ostrava, kde mám kromě potenciálního 
příbuzenstva taky kamarády, kteří jsou většinou korespondenční, jinak ale o to 
vzácnější.  
 
Rekreační prostory to pravda nejsou, protože na obě zmíněná místa obvykle jedu 
plnit povinnosti společenské, nákupní či dokonce manuálně pracovní. Rekreace se 
v mé perspektivě odehrává v okruhu doma, buď ve vaně, nebo ve společnosti 
některého z následujících: televize/videa, knihy/časopisu, mého přítele v použitelném 
stavu (tj. nikoli opečováváníhodného, hladového atd.). 
 
Občas se – a nutno říci, že jen z donucení – vyskytuji rovněž ve dvou tělocvičných 
prostorech, kde se snažím svému tělu částečně rozmluvit jeho chátrání. Úspěchy 
jsou proměnlivé, nicméně z hlediska možností studia hranic vlastní výdrže a 
pokusného navazování kontaktů to stojí za to. 
 
No, a to už je pomalu všechno. Pokud tedy ještě učiním státoprávní ohražení, že 
civilizovaný život s sebou nese pohyb v oblastech různých prodejních a nákupních 
služeb, kteréžto jsou pro přežití nutné, a po úřadech, které sice přežití komplikují, 
přesto se také tváří jako nutné – i tyto jsou zásadním prvkem mého životního pole. 
 
 
Pozn: Milá paní profesorko, vím že mapa má být tiskacími písmeny a v bodech – ale když já skoro 
neumím tvořit jinak než ve větách (kromě toho, když si něco vypisuju nebo zapisuju, pak volím hesla). 
Prostě mi to ve větách asi myslí. Nejspíš deformace „profesionálního komunikátora“ (jak by řekli u nás 
na katedře masové komunikace), nebo možná deformace exhibicionisty, co se o svoje myšlenky rád 
(a prakticky furt) dělí. Ale doufám, že i toto zpracování domácího úkolu je přípustné J. KK 


