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Rozhovor 1
Respondent (LŽ), 65 let

Jsem 55 ročník, čili mi bude příští rok 60. Studoval jsem střední ekonomku, vysokou ekonomku, teď
dělám Fakultu humanitních studií, ale už jsem se rozhodl, že to nedodělám asi, právě vzhledem
k závěrečnému výzkumu, já nejsem výzkumník a ten objem, ta námaha na to vynaložená – protože to
studuju jen pro zábavu – tak mně ta námaha nepřipadá adekvátní výsledku.
Do toho se dokážu vžít.
Tam je právě ta základní, ta první věta, proč by toto téma mělo zrovna někoho zajímat. Tak to mě
nějak odradilo od výzkumu, od projektu.
To jste studoval na Karlově univerzitě?
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Na Karlově univerzitě, no. Ještě jsem student, oni to ještě nevědí, protože mám přerušeno. A mám
pět semestrů hotových, bakalářských.
No a když jsem po matuře nastoupil do práce, tak jsem měl ekonomku. No a šel jsem do Jednoty do
kanceláře a bylo to šílený teda, šílená otrava. To byl pro devatenáctiletýho kluka otřes. No a soused
mi nabídl, že potřebují operátora počítače. Tenkrát se ještě říkalo samočinný počítač. Byl to takovej
na děrné štítky. No a tam jsem dělal rok a přitom jsem přičichnul k programování, byli tam
programátoři.
To bylo v kolikátem roce?
To byl rok 1974. A rozhodl jsem se, že bych chtěl být programátorem. Tenkrát na to byla potřeba
vysoká škola, tak jsem se znovu – protože poprvé mě nevzali, na cestovní ruch – tak jsem se přihlásil
na... mělo to být mechanizace a automatizace řídicích prací, ale než jsem tam nastoupil, tak to
přejmenovali na ekonomický informace a kontrola. Spadalo to pod Fakultu účetnictví na
Národohospodářský fakultě. Dneska se to všelijak jmenuje asi jinak ty obory.
No a tu školu jsem tedy udělal, už v průběhu školy jsem dělal pomocnou vědeckou sílu, jsem jim
různě programoval na Fakultě zemědělský a tak... a sehnal jsem si stipendium od Poldovky, protože
nabízeli i byt a já jsem už byl ženatej. No a pak jsem prostě nastoupil do tý Poldovky, 10 let jsem tam
dělal do 90. roku. To jsme dostavovali barák a já jsem potřeboval víc peněz, než jsem vydělával
tenkrát, nějaký 4 nebo 5 tisíc... no a získal jsem zakázku na software, protože nic nebylo. To bylo
čerstvě po revoluci, žádnej českej software rozumnej nebyl. Takže jsem napsal nějakej velkoobchodní
systém, pak nějaký účetnictví a tak nějak jsem se s tím živil a živím vlastně dodnes. Jo a teď už mám
jenom jednoho zákazníka, ten VP Trent. Tak tam pro ně neustále upravuju ty jejich výmysly do
algoritmů.
Tohle byla profesionální stránka vašeho života, ale co byste mi řekl o sobě jako o člověku? Co vás
zajímá, čím trávíte čas?
Já jsem právě... já jsem závislej člověk. A... nevím jesti jsem závislej odjakživa, ale původně jsem byl
workoholik. Takže já jsem těch 10 let programoval. Měl jsem sice rodinu... a... děti, jako manželku a
děti a tak, ale já jsem byl skoro furt v práci a nosil jsem si práci i domu. A pak po tý revoluci jsem
získal tu zakázku, tehdy za velký peníze, to bylo za 600 000 Kč na rok, zhruba... a tak jsem ještě víc
makal, furt, to už jsem dělal doma, že jsem posavil i ten barák v Libušíně. Takže jsem byl furt
v pracovně a u počítače a furt jsem dělal. No a pak mně to nějak povolilo, jako už... jenže jak je člověk
v tý závislosti, jo, tak ztratí všechny zájmy. Ztratí kamarády... ne že by jim něco udělal nebo něco, ale
prostě vymizej... vymizí to okolí. Dostanete se úplně jenom do tý jedný jediný oblasti, což byla tenkrát
práce. No a teď jak jsem měl tak nějak prázdno, tak jsem začal chlastat. Ne, že bych předtím nepil, ale
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jako každej Čech, normálně. Když byla příležitost, tak jsem si dal, ale zas ne tak úplně... nebyl jsem
takovej jako by do mrtva.
No, jenže ten prostor, který zabírala práce, začalo postupně zabírat popíjení, nebudu říkat chlast,
abych nepřeháněl. No a jako každá závislost se to stupňuje. Takže se to táhlo dalších, nevím, 15 let,
než jsem se rozhodl s tím seknout taky. Takže od roku 2013 nepiju. Ale do tý práce už jsem se tolik
nevrhl. No a teď mám samozřejmě problémy, no, mám problémy s tím, že jsem ztratil zájmy. Čili to
asi proto říkám, že nejsem úplně typickej takovej nějakej ten, protože... já nemám koníčky.
Mě baví číst, to studium mě taky celkem bavilo, jo, to byla náplň, kterou jsem si vybral, když jsem byl
v tom blázinci, v tý léčbě. Tak jsem říkal, co já ale budu dělat, ve volným čase myslím? A tak, že budu
studovat. No tak jsem se přihlásil na tu FHS a dobrý docela, no, ale... je to... ona to není zábava totiž.
Já jsem to dělal pro zábavu, ale je to makačka, zvlášť některý ty... já nechci tvrdit, že je to jako matfyz,
jo, je to... jsou to humanitní studia, což, dneska, nevím jaký na to máte názor vy, ale koneckonců taky
děláte něco humanitního, takže nebudete mít ten názor, kterej se dneska člověk často dočte, že
všechny humanitní studia jsou naprd, žejo. Já si to nemyslím, já jsem si právě vybral ten obor, protože
jsem se domníval, a myslím, že oprávněnně, že po té humanitní stránce mi chybí. Ne snad vědomosti,
ale přece jenom... jo, protože střední ekonomka, vysoká ekonomka, tak jenom čísla, žejo,
programování... samá suchařina. A tak prostě, ta historie, psychologie, sociologie. Je to dobře
udělaná škola ta fakulta. Já neříkám, že z ní vyleze ekonom – no nevyleze! Ale toho bakaláře by si tam
podle mě každej rozumnej člověk udělat měl. A pak ať si vystuduje třeba práva.
Ono to dodá člověku takový jiný pohled, trošku jinak začne chápat jevy, které nás obklopují.
No ale nejhorší je, že ten jinej pohled na svět vám potom ty pragmatici vyčítaj, jo. (smích) No, dobře,
to asi není předmětem vaší práce, žejo.
No, ale dalo by se o tom mluvit dlouho.
To je téma veliký a občas mě štvou takový ty poznámky lidí na internetu třeba... Já chápu a taky
nemám rád takový ty různý neziskovky, co se přiživujou na dotacích. Ale to není tím, že ti lidi mají
fakultu humanitních studií, ti který... pokud jsou to opravdu příživníci. A samozřejmě, na tý fakultě
jsou různý lidi, určitě. Já nemůžu o tom nějak široce mluvit, protože jako distanční student jsem
nepřišel do styku s tolika studentama, ale myslím si, že jsou tam prostě studenti jako všude jinde,
různý.
Teď bych se chtěl ještě podívat, než se o tom rozmuvíme, tak co vůbec máte doma za různá média?
Máte televizor, rádio, počítač?
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No, my právě jsme v tomto směru hodně očesaný. My sice máme televizor, ale nemáme ho nikam
přihlášenej. A měli jsme satelit a ten jsme odhlásili a sundali, protože nás to nebavilo. No a rádio
máme akorát v autě a tam si stejně pouštím co mám mptrojky na cédéčku, tak... akorát... někdy
občas především Zelená vlna se tam zapne. Ale jinak já si čtu, já osobně si čtu na internetu
Neviditelnýho psa, to je takovej portál, Ondřej Neff to dělá... nebo... on tam má úvodník, ne že by to
dělal. No, tak si tam čtu ty různý zprávy a ty diskuze k tomu hlavně, ty mě zajímaj. A pak si přelítnu,
jmenuje se to nějak Novinky.cz, to je takovej portál, kde jsou všechny možný ty... ty noviny
internetový. Jenže tam mně většinou stačí, když vidím ty titulky, a je mi jasný, o co jde... Nedostanu
se... prostě přečtu si titulek a úplně mi to stačí. No, ale... přecejenom tak tu politiku obecně, zběžně
sleduju, především prostřednictvím toho Neviditelnýho psa, když se tam objeví z Lidovek nějakej
odkaz, na něco, co mě zaujme. Jako co zrovna řekl Trump nebo co zrovna řekli o Trumpovi, tak se
kouknu. Denně, vždycky... nejsem... kdyby někde vybouchla sopka, tak bych se to dozvěděl.
Dobrá. Počítač máte tedy velký, nebo notebook, který si nosíte do práce?
Já mám jeden doma, jeden v práci... teda dva v práci, protože mám několik verzí Windows. A Pavla
má ještě noťas tady.
Co se týče telefonu, máte chytrý telefon, nebo normální?
Mám chytrý... ale... že bych ho nějak zvlášť... jeho chytrosti využíval, tak to ne...
Takže na telefonování?
Telefonování, zprávy, no. Občas si tam něco vyfotím. Mám tam sice i internet i Skype i Facebook. Na
Facebooku teda jsem, ale moc tam nejdu. Tam jsem byl právě spíš kvůli tý fakultě, protože tam byla
skupina facebooková, tam jsem se tenkrát zaregistroval a při tý příležitosti se kouknul, co tam jsou
třeba příbuzný – jako brácha, sestra, dcera, tak se podívám, protože mi to tam skáče.
Tím vlastně dobře navážeme na další okruh otázek. Já jsem se vás původně chtěl zeptat, co se týče
vašich zájmů, tak když se o nich chcete dozvědět něco nového, tak jak vám s tím pomáhá právě
televize nebo právě počítač, a zaujalo mě, že používáte takhle sociální sítě kvůli tomu studiu. Třeba
u lidí mého věku mi to přišlo normální, ale nikdy jsem si neuvědomil, že i pro lidi, kteří studují ve
starším věku je to užitečné.
Tak na FHS je Facebook dost používanej. Jsou tam různý skupiny, třeba ročníkový nebo i užší, nebo
tam je jeden takovej docent, Pinc se jmenuje, a ten dělá takový trošku ještě vedlejší... nevím, jak bych
to nazval, dřív se tomu říkalo nedělní škola, že to bylo jako mimo klasickou výuku. A taky mají prostě
na Facebooku svůj portálek a na Youtubu videa z těch jeho přednášek a tak, a to je pěkný, to jako...
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My jsme na to chodili asi rok a pouštěli jsme si ho třeba... no... normálně, právě do tý televize. (...)
Protože Pavla chodila rok taky, stržena mým příkladem (smích). No a furt tam ještě chce zase zpátky,
to není uzavřená věc. Je taky podstatně mladší.
Dva takový študáci v pokročilejším věku.
To bylo její celoživotní přání, mít vysokou školu. Samozřejmě už jí to taky nebude k profesním
účelům, ale... ona ta fakulta je fakt pěkná. Pokud člověk vyloženě nemá k tomu odpor, tak to studium
je dobrý. Já neznám jiný fakulty Univerzity Karlovy, nevím, jak to funguje na Filozofický, třeba. Ta by
se mi možná taky líbila. Ta mediální... nevím, já ty média. Já mám kurz médií taky, žejo, dokonce
magisterskej... jsem potřeboval nějaký kredity, tak jsem si tam cosi našel... a jde to. Když člověk splní
ten zápočet, tak dostane i kredity. A nebylo to blbý, bylo to spíš... takhle, já samozřejmě vím spoustu
věcí. Jsem už dost starej, všechno možný jsem zažil. Takže o spoustě věcí mám obecnej přehled. A mě
právě pak zajímá, když se to dozvím konkrétně. Nemylím zase úplný detaily, ale prostě takovou tu
metodiku, nějakou komunikaci třeba, z očí do očí a z ucha do ucha.
Média hromadný, čili jednostranný, a naopak média sociální, zase oboustranný. Je to... člověk si pak
utřídí ty... mně se totiž v tý hlavě potom ty poznatky spojujou. A to mě baví, jo? Zaslechnu něco, a jo
ahá! Propojí se mi to a vím zase o něco víc. Já to zase zapomenu, o to nejde, jo? (smích) Ale to je na
tom právě to hezký. Říká profesor Sokol, že vzdělání je to, co zůstane, když člověk všechno zapomene
ze školy. Teď nejde o to vzdělání, abych věděl nějakej vzorec nebo nějakej letopočet, ale prostě to, co
zbyde, to je vzdělání. To ostatní jsou znalosti.
Myslíte spíš schopnost uvažovat nad věcmi nějakým způsobem nebo je nějakým způsobem
spojovat?
To už se dostáváme do detailu, ale ta věta to elegantně zaobaluje. Prostě nejde o to vědět tak, tak a
tak, ale že to jde. Líp to neumím vysvětlit.
Myslíte si tedy v tom, že ta nová média – internet a sociální sítě – právě proto, že nejsou z jednoho
z droje všem lidem, ale že propojují lidi, že v tom hrají nějakou podstatnou roli?
Když budu myslet internet konkrétně, nebudu říkat nová média obecně. Ale když budu mluvit o
internetu, tak internet má podle mě jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu. Výhoda je ta, že
tam všechno najdete. Když člověk chce něco vědět, tak to najde. Někdy to dá víc práce, někdy míň.
To je ta výhoda. Nemusím běhat po knihovně, ale můžu si tam najít tu knihovnu, můžu si to tam
objednat a můžu si tu knízku vypůjčit, když chci konkrétně. To je všechno v pohodě, já s knihovnou
komunikuju po internetu – ale musím tam jít teda potom (POZN).
A nevýhoda je v tom... to není nevýhoda internetu, to je nevýhoda Googlu... nebo vyhledávačů
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obecně. Vyhledávače dneska fungujou tak, že vás personifikujou, a to má za důsledek ten dopad, že
se snažej na dotaz odpovědět tak, aby vám to vyhovovalo. Řeknu příklad, blbej příklad, ale jasnej.
Když budu rasista a xenofob a budu pracovat s Googlem, tak mi po čase začne vyhledávat stránky
tohoto zaměření. (POZN) Když budu naopak sluníčkář a pravdoláskař a zelenej a takový nějaký ty, tak
mi po čase začne vyhledávat stránky tohoto zaměření, sám od sebe. A to je ta nevýhoda. Někomu to
může připadat jako výhoda, ale vede to k tomu, že pokud člověk není... já se považuju za... jak bych
to řekl... tolerantního, tak, jo? Vím, že jsou vždycky minimálně dvě strany, každá má něco, s jednou
můžu souhlasit, s druhou můžu nesouhlasit, nebo nemusím souhlasit se žádnou. Ale každej takovej
není a jestliže mě ten Google v mých názorech začne utvrzovat, to znamená, že mi nenabídne
pluralitní odpovědi, tak se dostávám do smyčky, ve který se stále jenom utvrzuju a je to se mnou čím
dál horší, jo? (POZN)
Přitom ten internet má šanci mi dávat různý náhledy na věc, když ovšem budu já chtít. A když se o to
nebudu snažit, tak jsem v koncích. A je to horší, než když si koupíte noviny, protože v těch novinách
přecejen můžete mít různý stanoviska, pokud to vyloženě není plátek nějaký strany, který pak mluví
za stranu. Ale nezávislý noviny by měly vyjadřovat různý názory, alespoň trochu. Nebo si můžu koupit
druhý. To je právě ono, jo? Můžu si koupit Právo a Lidový noviny a koukat, v čem se lišej, když budu
chtít (POZN). To samý můžu dělat na tom internetu, když budu chtít. Ale ten Google, syčák...
To je jako... rozumíte. Koupím pilu, a tři měsíce mám plný stránky reklam na pily (POZN). Tak takhle
to funguje i v těch ostatních věcech.
Jasné. Když jsme se tím vlastně dostali k novinám, jaký je váš názor na instituci novin ve
společnosti a jakou roli hrajou noviny pro vás?
No... já byl za totáče ve straně. Ne moc dlouho, asi 5 let. Někdy... já nevím, kdy jsem tam vstoupil,
v osmdesátém sedmém nebo kdy... roky jsem byl kandidát. Oni mě teda tlačili v práci, ale to je jedno.
Já se za to stydim na jednu stranu, ale na druhou stranu si říkám, vždyť je to jedno. Funkci jsem
neměl, byl jsem prostě otrávenej straník. A muselo se koupat Rudý právo, žejo. Povinně. Ono stálo
korunu. Tak jsme kupovali Rudý právo a já jsem ho i četl, protože já jsem čtenář, já čtu všechno, i
návody k použití. A... byla to otrava, to Rudý právo, to musím uznat (POZN). To jenom opravdu, že se
člověk dozvěděl, že... bude sjezd. Prostě takový ty, jak říkám dneska – jen ty titulky si přečíst.
No a potom, po revoluci, jsem měl předplacený Lidovky, byly nový, jakoby noviny. A měl jsem je asi 3
roky, než mě to začalo otravovat, jo? (POZN) Ono ze začátku to bylo všechno takový zajímavý. Furt se
něco dělo a ty autoři tam měli všelijaký nový nápady nebo naopak o starejch věcech mluvili, co člověk
neznal, a bylo to dobrý. Po tý revoluci prostě ty noviny byly různý. A pak mi to přišlo, že to začalo bejt
nějaký jednotvárný. Tak jsem si to odhlásil, kupoval jsem si je jenom nějak v sobotu, že byly tlustý.
Tam byla nějaká literární příloha, takže mi to vystačilo, já nevím, na dvě, tři hodiny čtení. No a pak
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jsem přestal i to. No a pak jsem teda kupoval Mladou Frontu Dnes, ve čtvrtek, protože v ní byl
televizní program (POZN).
Takhle, já jsem zjistil, že když koupím noviny každej den, tak že je v nich furt to samý. Ne pořád to
samý, ale vždycky několik dní se tam omílá to samý. Jo? Takže jsem dospěl k závěru, že stačí je koupit
jednou za tejden, možná někdy dvakrát, kdyby se něco dělo, a člověk si to přečte. Něco jako týdeník.
Teďka kupuju Týden, to je týdeník. No a tak jsem kupoval tu Mladou Frontu, protože jsme
potřebovali, to bylo ještě s mojí druhou manželkou, já jsem dvakrát rozvedenej (smích), no a ona
koukala na televizi furt, ale na zprávy teda. A tak jsme potřebovali ten program, tak jsme kupovali ve
čtvrtek ty noviny. Já jsem si je vždycky přečetl, já, co je ke čtení, tak přečtu. No ale to už jsem
samozřejmě tenkrát četl toho Neviditelnýho psa a tak.
Já ani nevím, abych pravdu řekl, kdy tenhle portál začal...
97 tak asi, možná jsem mu ubral, možná, že to bylo 95
A vy ho čtete odkdy?
Od tý doby, co mám internet a to je myslím 1997. Protože to ještě byly doby, kdy ještě bylo vytáčený
připojení a stálo to dost peněz, protože to bylo na normální telefonní mince, ale platily se, jako ty
hovory se platily. Já už si to ani pořádně nepamatuju. K internetu jste se dostal zadarmo na některých
portálech, ale musel jste platit hovory.
My jsme zabrousili k Rudému právu, já jsem se chtěl dostat ještě k médiím před revolucí, jako
masovým. Rudé právo byla jedna věc, ale co rozhlas a televize. Co jste na to říkal?
Byla to šílená nuda. Rozhlas mě nikdy moc nezaujal, protože já jsem byl, abych tak řekl, starej
bigbíťák. Ne že bych byl nějakej metalista, ale moje nejoblíbenější skupina jsou Jethro Tull. To byly ty
70. léta, žejo. Jazzrock a takový. Potom když přišla nová vlna, jako Pražský výběr třeba, tak to se mi
hrozně líbilo. No, ale to už mi bylo 30. Takže já jsem zůstal někde u těch Deep Purple, Uriah Heap.
Beatles mě minuli, to jsem byl ještě dítě v 60. letech, ale samozřejmě je znám. Jako, poznám i většinu
písniček dokážu i pojmenovat, když je slyším, neříkám, že každou... ale pak už to šlo do háje no. Pak
přišla 80. léta, bylo disko – to jste taky ještě nezažil, žejo?
Nezažil, ale ono už mělo comeback, takže vím.
No, to byl Travolta a takový věci, a to už mě nechytlo. Takže já mám na Cdčku nahranejch asi 20
Lpček Jethro Tull a ty poslouchám, ale je to pro mě více méně pozadí už dneska. Není to, že bych si
sednul do křesla, vychutnával si to nějak... já nevím. Tu olds, tu rock and roll (smích).
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Používáte k tomu třeba teď i internet, abyste si připomněl tyhle písničky? Cdčka jsou jedna věc, ale
člověk najde už jakoukoliv hudbu...
No já... občas se mi to stane, ale výjimečně. Protože já prostě mám to Cdčko v autě a tam mi hraje
furt. Ale já v tom autě strávím půl hodiny denně. Ráno jedu do práce, odpoledne z práce.
Takže doma si už neposloucháte?
Doma si už neposlouchám pak. Televizi taky nesledujeme, občas si něco stáhneme. Teď máme teda
předplacený HBO, Pavla tam kouká na nějakej serál Británie a říká, že je to hrozný. Koukali jsme na
Hru o trůny, ale připadalo jí to příliš... vražedný nebo jak bych to měl. Na konci jsou skoro všichni
mrtví... no všichni ne, jinak by na konci neměl kdo hrát, ale (smích)
No, sedí to ten popis, sedí to...
Přežijou to ty, od kterých by to člověk nečekal zrovna.
A když se nepodíváme na dnešek, ale podíváme se na 90. léta, období těsně po revoluci, to se
muselo hodně změnit...
V 90. letech jsem seděl u televize dost a koukal jsem na všechny ty starý americký filmy, i na
kovbojky, a na všechny ty americký filmy, co jsem znal jako z literatury. Američani je všichni furt
citujou, přinejmenším v těch knížkách, nevím jak ve skutečnosti. Jako Casablanca a Humprey Bogart
a... i na Dynastii jsem koukal chvíli... Beverly Hills jsem viděl asi, nevím, půlku. Ale většinou
prostřednictvím manželek zase (POZN). Já jsem tam seděl, četl jsem si a manželka koukala na Beverly
Hills, tak jsem pak věděl, o co jde. Jako když Ulice pak šla na Nově, tak jsem věděl, kdo je kdo. Teď už
nevím.
Ale pořád běží.
No, někde jsem nedávno četl, kolik to má dílů. Tři tisíce už nebo kolik.
V tuto chvíli vstoupila na balkón respondentova manželka a dohodli jsme se, že si dáme pauzu.
Konverzace se však stočila k chytrým telefonům, tudíž jsem se svolením začal znovu nahrávat.
Máte Nokii s Windows jste říkal...
Manželka: Stojí úplně za prd.
Respondent: Proč?
Manželka: Je to hrozný.
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Respondent: No ty máš jinou. Pavla má starší, tu co jsem měl předtím, taky s Windows. Nelíbí se jí ty
Windows, protože Android je jinak udělaný.
Proč jste si vybrali Windowsovou Nokii?
Protože s Windowsama dělám v práci, tak jsem si říkal... nějakej Android.
A zmiňoval jste, že využíváte hlavně telefonování, občas si něco vyfotíte... máte tam třeba nějaké
aplikace? Zmiňoval jste ten Facebook, Youtube... něco dalšího?
No, mám tam počasí, MojeO2. Potom nějaký bankovnictví, ale stejně ho nepoužívám, protože to
dělám přes počítač, je to pohodlnější. (...) Pro mě je telefon nástroj hlavně k telefonování. Tam ty
SMSky používám nerad, protože zase je to takový pracný. Já když chci s někým mluvit, tak mu
zavolám. SMSku pošlu výjimečně, když ho nemůžu opravdu sehnat, tak mu napíšu SMS, že jsem ho
sháněl, ale to on stejně vidí, protože tam ode mě má 4 nepřijatý hovory. A pokud se mnou nechce
mluvit, tak... (smích). Na SMS mě rozčiluje, když se někoho na něco zeptám, obsáhle, a on mi odpoví
ano. Jo a teď já nevim co ano. Tady to, nebo tady to? A teď víte jak potom vznikne z toho ten chat.
Další otázka: ne. Další otázka: tak možná. No a člověk pošle těch SMS 15. To mě nebaví. Navíc to tam
vyťukávat, ještě když to bylo na tlačítkových, když chtěl člověk 3x zmáčknout, když chtěl M.
Manželka: To bylo lepší.
Respondent: No, já než jsem tam napsal „všechno nejlepší k narozeninám“, tak jsem měl umačkanej
palec. Teďka napíšu v a už mi to tam naskočí všechno.
To jsou ty našeptavače.
No, ještě to přidělá dortíček.
Skončili jsme původně u té televize, že jste koukal v 90. letech na všechny ty starší filmy, seriály a
tak dál. Postupem času jste tedy přestával mít zájem? Co novější věci?
Musím podotknout, že co se týče jakoby... umění... tak mě zaujal až Pán Prstenů, protože jsem
mimojiné taky fanoušek Tolkiena. Já čtu scifi nejradši, ale některé druhy fantasy mi nevadí. Nemusí to
být zrovna o vílách nebo o elfech, ale ten Tolkien je zrovna taková klasika, že není úplně ulítlej do
kýče. (...) To byla jedna věc, Pán Prstenů, všechny tři ty filmy, no a potom ta Hra o Trůny nám
připadá, že je teda úplně speciální seriál, kterej se liší od všech ostatních. Teď nejde o to, že to taky je
takový fantasy nebo něco, ale připadá mi, že je to prostě dobře udělaný. Ten příběh je dost nezvyklej,
on ten autor je poměrně známej, já ho znám... já nevím kolik let.
On taky píše scifi, že?
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No, ale on to spíš psával, scifi. Pak se právě dal na scénáristiku a jeho nejznámější knížka se asi
jmenuje Písečníci a to jsou povídky – to je jako titulní povídka, ty Písečníci. A jinak toho od něj moc
neznám, ke čtení. Ale to jméno jsem si pamatoval a mám ty knížky. Jsou hodně tlustý, tak to vždycky
vydrží – mám rád tlustý knížky.
A co se týče třeba televizní tvorby české?
Víte, ono se to takhle zpětně těžko rekapituluje. Člověk si vybaví pár filmů českejch, který se mu líbily,
ale neví, kdo to natočil, jak se to jmenovalo... Teď nemyslím zrovna Svěráka. Já proti němu nic
nemám a ty filmy se mi líběj. Já koneckonců, Vesničko má středisková... ale to bylo natočený ještě za
totáče. Divadlo Járy Cimrmana je prostě taky můj oblíbený směr, moje oblíbená zábava. Míval jsem i
asi 10 jejich představení ba Lpčkách. Já jsem v tomhle směru takovej... vyhraněnej spíš jako... úlet, jo.
Prostě, Šimek, Grossman, žejo, to bylo kdysi, tím to začínalo. Semafor mi nikdy moc nepách,
s výjimkou Kytice, s Dvořákem teda. A tady prostě takový ty filmy... no já nemám moc velkou paměť
na ty názvy.
Jasné, nic co by vás až tak zaujalo...
No a ta klasická tvorba... Mě nebaví příběhy ze života. Mě nebaví psychologický filmy. Já si říkám,
hele, já mám svých starostí dost a teď když se tam něco... a já vidím, jaký to bude průšvih! Si
vzpomínám, když jsem četl tenkrát toho... jak on prodával ty drogy nakonec... taky taková slavná
knížka a taky vám neřeknu jméno... A to mě drásá, jo? Já prostě radši to scifi. Čím víc je to odtržený
od života, tím líp.
Takový escapismus.
Jo. To je ono, únik, jo.
Přitom česká tvorba je spíš o příbězích ze života...
Mám rád humor, jenže to musí být humor. Nesmí to být jen nějaký laciný... (...) A já nevím, no. Toho
Neffa třeba mám rád. On píše takovým civilním stylem – on už teďka moc nepíše – a mám od něj taky
několik knížek a ty další jsem četl. A to prostě je takový... nevím. Fakt nevím, jak bych to popsal. Ale
ten únik od reality, toho jsem si vědomej. Prostě se chci u tý knížky... nechci řešit, a ještě k tomu cizí,
problémy, když mám dost svejch.
A myslíte, že k tomu úniku od reality může internet přispět, pro vás osobně třeba?
No, na internetu jsou různý věci, kterejch se já neúčastním. Jsou tam herní portály, jsou tam hazardní
portály, jsou tam pornostránky. Toho se neúčastním, jo? A jedna věc je, že mám odpor k placenejm
stránkám. Což mě od spousty věcí automaticky ochraňuje. No a z toho zbytku. Publicistika by mě
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zajímala, ale ono se to nedá číst vážně. Protože to jsou většinou prostě tak jednostranně zaměřený
věci, jo? Ale ono je to dobře, jo? Protože když cítím, že je to jednostranně zaměřený, tak se můžu vůči
tomu vyhranit. Naštěstí. Pokud bych s tím souhlasil, tak bych se potom mohl dostat do toho
problému, o kterém jsem mluvil na začátku. Mě zajímá, co se děje a názory toho autora... Mám
několik oblíbenejch autorů, ale zase vám neřeknu ty jména. Prostě takový ty starý, oni jsou to
většinou už sedmdesátníci a osmdesátníci zkušený. Já nevím, Frýbort třeba... nevím, na tom
Neviditelným psu by se to našlo. Který tam občas napíšou článeček o současným světě, co si myslej o
školství a pokejvu hlavou a řeknu si... no jo no, škola hrou.
To je hezký, škola hrou, ale on tím Komenský nemyslel zábavu. On myslel hru jako představení. To ty
dnešní děti nechápou, oni si myslej, že někdo vymyslí nějakou metodu, že budou chytrý, i když se
nebudou muset učit.
Tohle je třeba z nějakého toho článku publicistického, který vyjadřoval názor na školství?
To je z článku, který ale potvrzuje můj názor, to je čirá náhoda, že mi ten článek padl... protože byl
taky na Neviditelným psu... že mi padl, protože jsem pokýval hlavou – akorát to tam ten autor řekl líp.
Já nejsem spisovatel. (Ale já jsem přesvědčenej, že to ti učitelé mají dneska těžký. Ale mají to těžký
kvůli tomu, že ti rodiče netlačí děti k tomu, aby se učili. A když dítě přijde se stížností na učitele, tak
namísto aby mu nařezali, tak jdou vynadat učiteli.)
Jiný standard, oproti dřívějšku.
Je to úplnej protipól. Ono nikdy nebylo lehký učit a dneska prostě, když vám 12letej fracek vynadá a
pak přijde ještě tatínek a podpoří ho, tak co můžete dělat? Vyhodit ho ze školy stejně nemůžete.
Trojka z chování se zdůvodňuje málem až na ministerstvu... nechtěl bych bejt učitel. Já na to nemám
ani osobnost.
Myslíte si, že třeba v tady té změně přístupu k chování k dětí třeba přispěla dostupnost elektroniky?
Ne, ne. To není tím, to je tím, že se úplně změnila... jak bych to řekl... ovzduší se změnilo úplně. Ve
světě, všude. To není jenom u nás. Prostě dneska se úplně vytratilo umění vyjednávat. Dneska lidi
spolu nevyjednávají (POZN). Prostě já mám svůj názor a ty si trhni nohou. Vůbec... to úplně zmizelo...
lidi nejsou ochotný... jakmile s nima v něčem nesouhlasíte, tak jste pro ně nepřítel. Je to otřes, jo?
Můžete si najít kroužek zpřízněnejch duší a s nima si notovat, no. To ale by mě nebavilo.
Tohle je vidět docela dobře na situaci v Americe, zmiňoval jste Donalda Trumpa.
No, u nás je to Zeman, u nás je to Klaus, tam je to Trump. Tihle dva lidi jsou u nás typičtí zástupci
toho, že, když to přeženu, je půlka národa miluje a půlka je nenávidí. Ona to není úplně pravda, ale
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prostě velká skupina lidí je miluje, velká skupina lidí je nenávidí a tomu zbytku jsou fuk. Já třeba
Zemana poslední dobou teda rád nemám. Měl jsem ho rád kdysi, ještě když byl v tý Sociální
demokracii, on byl takovej řízek. Když ho pak volili prezidentem, tak jsem si říkal, že ten druhej, ten
věděc, co tam byl...
Drahoš, myslíte?
Jo, tak to je hrozná figura podle mě. Nemyslím, že je to špatnej člověk, ale prostě taková měkota.
Říkal jsem si, se Zemanem bude alespoň sranda. Že s ním nesouhlasím, to je jedno. Vždyť je to
koneckonců jenom prezident, ne předseda vlády. No a s Klausem jsem ve většině věcí souhlasil,
akorát mi nebyl sympatickej, protože mi připadal hrozně arogantní. To tak bejvá, no, ale kvůli tomu
ho nemusím dělat nepřítelem – a kvůli tomu, že s ním souhlasím, ho nemusím milovat.
To jsme se vzdálili hodně médiím, i když tohle je taky diskuze, do které bych se třeba rád zapojil, ale
není to předmět mé práce, tak raději odolejme.
Jo... a média, média dneska tvořej veřejnost. To je úplně votřesný, jo. Lidi by se měli... já nevím... lidi
by se měli z médií dozvídat, co se děje. To je můj názor na média. Samozřejmě by v tom případě
mohlo existovat jen zpravodajství, takže to je málo. Jenže dneska to funguje prostě tak, že média
formujou názory. Ty lidi si prostě někde něco přečtou a přijmou to jako svůj názor. „Vždyť to bylo
v televizi.“ (...)
Otázka je nakolik mají média být jakoby neutrální. Já nevím, já nejsem odborník přes média. Myslím
si, že veřejnoprávní televize (POZN) nebo veřejnoprávní média by měly být neutrální. To, co předvádí
u nás mi připadá divný. Ale to, co předvádí jinde, je taky divný. Vemte si, že polská média stojí na
straně vlády, zcela jasně. No a naše média naopak – naše média do vlády šijou, jak televize, tak
rozhlas.
Jak si myslíte, že by to mělo být? Jak chápete tu neutralitu? (POZN)
Podívejte, to je ono. Když mluvím o zpravodajství, tak... zpravodajskej kanál, představím si zprávy – je
to část vysílání. Tak bych se měl dozvědět, co se stalo. Ten odjel tam, ten přijel odtud, támhle někoho
zastřelili. Dobrá, zprávy. (...) Ale nemělo by z toho zřejmě poznat, co si o tom ten, co čte ty zprávy
myslí. Tomu říkám neutralita. A to se pozná, jestli je neutrální nebo ne. Jestliže se o Trumpovi v Český
televizi se dozvíte, co mu kdo vytýká, i když to čtou neutrálním hlasem, tak to furt naznačuje, že asi se
jim Trump nelíbí.
Jo, když se ale člověk pak zamyslí nad tím, co Trump sliboval před volbama, a že toho dosáhl, tak to
vám nikdo neřekne, to se nikde nedozvíte. Jo, tamhle že měl na Twitteru nějakou sprostou
poznámku, to se dozvíte, jo? Ale že prosadil to, co sliboval, America First například... já neříkám, že je
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to pro nás dobrý, ale on to nesliboval nám, žejo. On to sliboval těm, co ho volili. Nejsem ani na
Trumpa odborník, nechci to nějak rozpatlávat do detailů. Ale co o tom vím, tak narozdíl od těch
předchozích, například od Obamy, kterej jenom na všechny strany rozdával cukrbliky, tak ten Trump
něco dělá. Že se nám to nelíbí, to je možný, ale něco dělá. No a třeba na to doplatí, to už je jejich věc.
Já se kvůli tomu věšet nebudu.
Ale tohle mi pak můžou říct v pořadu, kterej se jmenuje, já nevim, nějak... a je to komentátorskej
pořad. Tak toto, ano. Ještě nejhorší je, když si komentátor dělá pořad a sezve tam lidi takzvaně
k diskuzi, ale oni jsou jenom z jedný strany všichni. Nemyslím z jedný politický strany, ale z jedný
světonázorový strany. Co je to za diskuzi, když si tam notujou?
A soukromý kanály jsou soukromý kanály, no. Tam jim jde akorát o to, aby prostor mezi reklamama
něcím vyplnili, žejo. To těžko nějak posuzovat. Televize Barandov mi připadá úplně příšerná, ale to je
zase můj názor. Znám ženský, starší, který na to rádi koukaj, na toho Soukupa, tak ať se koukaj. Na
Soudkyni Barbaru a já nevím, co to je... Ordinace v Růžový zahradě. A mezi tím furt Soukup. Taky mi
připadá, že to přehání, že by tam nemusel bejt furt. Ale jeho to baví asi no. A je to jeho televize, tak
ať si dělá, co chce. Já, jak jsem říkal, jsem spíš pasivní, co se týče médií (POZN). Ani ne, že bych je
nějak odmítal, ale prostě jdou mimo mě. A to vůbec neznamená, že jim nepodléhám. Spoustu těch
názorů třeba mám odněkud z internetu. Já nevím, třeba si občas přečtu Britský listy a tam zas... a
taky nechápu, proč tamti pomlouvaj Britský listy jen proto, že mají jiný názory. No a co? Tak si přečtu
Britský listy, řeknu si dobrá no, co je na tom tak zvláštního? Kdyby tam byly nějaký racistický výpady,
nejsou. No a takový ty opravdu extremistický stránky, na ty já nenarazím, to bych musel nějak
náhodou.
Teď jsme vlastně kolem toho mluvili, ale kdybysme to ještě shrnuli otázkou na toto téma, jakou si
myslíte, že masová média, soukromá i veřejnoprávní, hrajou v demokracii?
No, všichni novináři vykřikujou, že média jsou hlídací pes demokracie. Což možná byla kdysi pravda
(POZN), když si vzpomeneme, já nevím, na Watergate. Ano, hlídací psi načapali prezidenta na
švestkách. Dobrý, ale dneska to vypadá... oni místo hlídací psi se z nich stali tvůrci, tvůrci názorů. Což
je zvlášť nebezpečný, pokud by někomu podléhali. Protože, oni ty média většinou někomu patří, když
vynecháme veřejnoprávní, a mohlo by se lehko stát, že by je majitel tlačil do něčeho. Oni naštěstí,
protože jde v první řadě o peníze jako v každém byznysu, je to byznys, tak ono naštěstí jim jde o
čtenost. A i tomu majiteli většinou jde o peníze v první řadě, takže je příliš netlačí, i když bych věřil
tomu, že občas dokáže nějakýho redaktora klepnout přes prsty nenápadně, když zabruslí do nějakého
tématu. Nebo možná mají autocenzuru (smích), že se problémům svého majitele vyhýbají. Nevím,
nemůžu říct ani o žádných českých médiích, že by stranili vyloženě, že by to bylo vidět. Ale přeci
jenom by se dalo určitě kvantitativně vyzkoumat, jak moc se Čapí hnízdo vyskytuje v jedněch
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novinách na rozdíl od jiných, který mají jiný majitele.
A mně se ale úplně nezamlouvá myšlenka... jenže ona ta politika u nás je úplně... nebo nejenom
možná u nás. To není už žádná politika, to už je jenom administrativa. Což nemusí být ale špatně.
Prostě vláda je tady od toho, abychom se všichni nepozabíjeli, aby společnost fungovala. O to se má
postarat vláda. A... o čem potom ta politika je, já nevím. Protože člověku to připadá, že je to o tom,
kolik si který ministr vyhádá peněz na ministrovi financí. Jo, a teď se všichni snaží, aby se na daních
vybralo co nejvíc, aby si to zase mohli rozdělit... a teď nemyslím do svý kapsy, nemyslím tím nic
osobního, jakože kradou nebo něco takovýho – tomu já moc nevěřím, že ministři kradou. Ale o nic
jinýho tam nejde, jenom o prachy. A ty prachy jsou důležitý, z toho všichni žijem. Já už taky konec
konců dostávám důchod.
Ale o čem je tedy ta politika? Že bychom vyhlásili válku Číně třeba? Jako to bylo ve starém Řecku.
Tam politika byla především o tom, s kým se budeme kamarádit a s kým se budeme prát. Dneska
nevím, já bych asi musel studovat politologii, abych se dozvěděl, o čem je politika. Vojna a mír, to je
typicky politika. Ale proto, že jsem samozřejmě odpůrce vojny... války i vojny... tak jsem rád, že se
neválčí, alespoň ve velkým. Furt se někde perou, ale my tady už žijeme poměrně dlouhou dobu
v míru, což se ne všude v Evropě povedlo, a já jsem za to rád. Vůbec nepotřebuju mít válečný
vzpomínky... a... teď jsem ztratil nit.
Dostali jsme se zase k jinému tématu, kde by šlo položit spoustu zajímavých otázek, ale vraťme se
zpátky k médiím. Vy jste hezky popsal, co si myslíte o tom, jakou roli hrají masová média
v demokracii, tak když se podíváme na internet a na sociální sítě – média, která propojují jednotlivce
– tak ja vidíte jejich dopad na demorkacii?
Sociální média byly, když vznikly, hrozně slibou věcí. Úžasná věc. Každej může s každým. Ale úplně se
to zvrhlo podle mě. Jsou z toho takový... a teď nemyslím třeba na Facebooku, že si lidi mezi sebou
sdělujou, co dělaj. To není nic mediálního – to by si mohli zrovna ta telefonovat. Ale v tom smyslu
veřejným jsou prostě ty sociální sítě jenom takovým semeništěm nenávisti (POZN). Všichni mluvěj o
pravdě a lásce, ale já z toho cítím nenávist vůči těm druhým. My jsme takový, ale vy ne. Nebo oni
spíš, ne vy. Nelíbí se mi to, co se z toho stalo a nelíbí se mi, jak jsou lidi vulgární třeba, na těch
chatech nebo diskuzních fórech (POZN)
Na tom Facebooku je to jakoby face to face, i když veřejně, tak tam to není tak hrozný, protože ti lidi
vědí, s kým se baví, a s kým se nechtějí bavit, toho si tam nepustí, žejo. Ale na diskuzních fórech se
setkáte s hroznejma... zaprvý mi připadá, že jsou ty lidi prostě vulgární, nepřiměřeně, což by si možná
osobně netroufli. A zadruhý blbý. Ne každej. Neříkám, že každej, kdo tam něco napíše, je vůl – ale i ty
volové tam maj šanci. Řiká se jim taky trotlové, žejo... teď se už pletou trollové a trotlové. Jako,
trollové jsou škůdci, to je něco jinýho, ty platí zřejmě Moskva... i když podle mě je to taky blbost, ale
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možný je všechno. Ale existujou, to znam i z toho Neviditelnýho psa, ale opravdu existujou lidi, který
se baví tím, že tam jakoby škodej. Sami od sebe. Nemyslím si, že je za to někdo platí, prostě každýho
napadaj a hádaj se s ním o slovíčka a... no... to přeskakuju....
Ale je to relevantní. Myslíte, že tohle může mít nějaké následky?
Následky jsou ty, že ti rozumný lidi utečou z toho fóra. A tim je to čím dál horší. Pak tam zbydou
buďto ty úplně jednoduchý – teď nemyslím zase blbý – který vyjádřej myšlenku a jdou pryč a ty
škůdci, který se vzájemně hádaj. No, když se podíváte na tu diskuzi, já si jí třeba pustim jenom
koncem šichty, když už jenom jím třeba... a prostě, ty lidi se hádaj. Jsou schopný hodinu se hádat o
nějakou kravinu (POZN).
To je uživatelská stránka sociálních sítí. Co když se zamyslíte nad tím, jak sociální sítě vlastně fungují,
jak je vlastně financované to, co dělají. Jaký z toho máte pocit?
Já totiž nemám potuchy, na čem to vlastně vydělává. Já chápu, že se tam sem tam nacpe nějaká
reklama, třeba na bannery okolo, dobře, za to něco dostanou. Ale jinak z toho žádnej příjem není,
žejo...
Jako, ta reklama je velká část. Hlavně taky proto, že reklama je dnes udělaná tak, že vypadá, jako
posty, že je to jakoby organické. Ono to sice musí být vyznačené, ale člověka to nemusí ani
napadnout. Ale existuje taky téma toho... je možnost toho, že sociální sítě sbírají data uživatelů. Co si
o tom myslíte?
(...) No, tady je to zase ta věc, jo? Neustále se setkávám s názorem, že kdo nic nedělá, nemusí se bát.
Jo? Všude... u nás to třeba ještě není takový, ale třeba v Anglii mají miliony kamer. Jen v Londýně,
nevím kolik set tisíc kamer. A kdo nic špatnýho nedělá, nemusí se bát. Nojo, to je hezký. Ale co když
pak někdy přijde situace, kdy někoho bude zajímat, kde jsem byl, a teď je schopnej – dneska už je
software tak dobrej, že rozpozná i osobu, dokonce i namaskovanou osobu rozpozná podle postavy –
to jsou teda drahý softwary, ty kriminalistický. Ale existujou už i poměrně chytrý, který se dají sehnat.
A co když někdo mi bude chtít ublížit a bude mít tu moc, bude tam mít třeba kamaráda v tý centrále,
bude mít tu moc mě sledovat a zjistí třeba, že jsem byl v bordelu. Já do bordelu nechodím – mohlo by
se říct, když tam nechodíš, nemáš se co bát, ale co kdybych náhodou chodil do bordelu? To není
koneckonců zakázaný. No a nelíbí se mi to, cítím tam toho Velkýho Bratra, který dbá o moje dobro.
Tuhle knížku jsem poprvé četl za hlubokýho totáče ze samizdatu, opsanou na stroji, a mám jí taky,
1984, a nelíbí se mi taková představa Velkýho Bratra.
A to souvisí i s těma médiema, ta je tam taky dost daleko dotažená, v Orwellovi. Prostě newspeak a
předělávání starých novin, to je opravdu fantastická věc, jak tam pořád vystřihovali a vymazávali... no
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znáte to. Když je někdo zrušenej, tak je opravdu zrušenej.
Tak to samozřejmě je už takovej extrém, ale ten neustálej dohled a mně vadí představa, že by mě
někdo neustále kontroloval. A nejenom kontroloval, protože ono to potom jde dál, žejo. Ono to začne
kontrolou a zákonitě, pokud ta moc tam vznikne teda nějaká, tak to začne přecházet do řízení.
Kontrola jen zjišťuje, co děláte, ale řízení vás už nutí dělat to, co chce. No a vrcholem potom je, když
se vás snažej donutit myslet si... co si máte myslet. A k tomuhle maj média hodně blízko (POZN).
Neříkám, že to vyloženě dělaj, ale tu možnost maj. Přesvědčovat mě, co si mám myslet. A to nemám
rád. Nejenom nemám rád, tu myšlenku prostě zamítám, odmítám, že by měl mi někdo říkat, co si
mám myslet. Ať my řeknou, co si myslí on, co si myslí někdo jinej, se zas dozvím někde jinde a myslet
si budu co chci já, ne co chce někdo.
Z tohoto hlediska vlastně, když vezmete v úvahu, tedy vše, co dneska máte k dispozici, od možnosti
koupit si noviny, televizi, sledovat internet. Myslíte, že vám dnešní společnost dává dostatek
možností k tomu, aby tohle bylo splněno?
Pokud nebudou cenzurovaný internetový stránky, tak ten, kdo bude chtít, tu možnost mít bude. Ale
začíná to taky smrdět, protože už se v různejch státech, i v Evropě, přijímají zákony o odstraňování
nevhodných těhletěch, čeho všeho, formulaci znáte asi, já ji neznám zpaměti... jo... a maj s tím různý,
viz třeba Facebook nebo kdo ještě, problémy, protože jsou tam vysoký pokuty. Takže už se dneska
platěj lidi a automaty, který nevhodný příspěvky vyřazujou. Stačí, abyste využil nevhodný slovo, který
je na indexu, a vyhodí do váš příspěvek z diskuze. No... a... nenávistný nebo co. Jenže oni... jakmile...
rozumíte, oni označej... ne nenávistný. Ono stačí, aby někdo řekl, i na tom Neviditelným psu už máte
u každého možnost nahlásit příspěvek. Vy na to kliknete, někam to odejde a tam automat asi, já
nevím kdo, protože pochybuju, že tam sedí Vagner, což je editor, a říká: „Hele, Žaloudkovi se to
nelíbí, musím se podívat, co tam píšou.“ Myslím si, že tam někde sedí nějakej robot, jako teda
program, a ten příspěvek, když přijdou třeba 3 odezvy, tak ho smažou, sami od sebe. No jo, ale co to
potom je? Jako když tam někdo napíše „Cikány do plynu“ tak mě to ovlivní nebo co? Já začnu s ním
souhlasit? Neříkám, že bych s takovým příspěvkem souhlasil, možná bych ho i nahlásil, ale spíš ne,
protože si řeknu – kterej magor to tady píše. Prostě, buďto mám svůj rozum a nebo ho nemám, já
nevím, já to... tohle je právě ono, jo. Začne to vystřihováním „cikáni do plynu“ a skončí to tím, že tam
budou všichni psát prostě jenom... jak se tomu říká dneska, aby to nikoho neurazilo.
Politicky korektně?
Korektně, ano. Všichni začnou psát korektně. Ty nejsi vůl, ale jsi mentálně jiný. Mně to připadá, jako
úplně stejná urážka, akorát je řečená... to... korektně, ale chci říct ten psychologickej termín, když
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chce člověk prosadit nenásilnym způsobem... asertivně. Když se budete vyjadřovat asertivně, tak
toho člověka naštvete mnohem víc, než když budete sprostej.
Zajímavé, takže v podstatě...
Schválně se nad tím zamyslete, že u každé diskuze je nahlásit příspěvek. Prostě, co to je?
Já vás chápu, prostě teď je to v rukou uživatelů...
No dobře, ale stačí dva, tři blbci, který příspěvky tohoto typu nahlásí... a nemyslím tím „cikáni do
plynu“, to jsem použil, protože se to lehce zapamatuje, jako extrémní názor. Ale může to být i
naprosto normální názor, který jen nesouhlasí s jejich přesvědčením. A ono to dneska opravdu
teoreticky stačí, aby se někdo cítil dotčen tím příspěvkem a už je z toho problém, může to skončit i
soudem. U nás ještě ne, ale v takový Anglii už za to pár lidí schytalo podmínku nebo přišli o
zaměstnání.
Tím mě napadá otázka – jakým způsobem si myslíte, že by se tohle mělo řešit, aby to fungovalo
správně? Měla by to být záležitost politiků nebo nějakého zákona?
Jako myslíte, když jsou na sebe lidi sprostý?
Ne, myslím vyloženě prostředí internetu a diskuzí a sociálních sítí, jestli by to mělo být nějak
ošetřeno.
No oni to právě ošetřili.
A vy si myslíte, že...
Já jsem mluvil o tom, že se vyskytnou trotlové nebo trollové, kteří nedělají nic jiného, než že napadají
další účastníky diskuzí. To se doteď řešilo tak, že se poslala nějaká stížnost, když to fakt šlo do
extrému, nějakej editor to zkontroloval a dal mu ban. Jo, zabanoval ho, toho trolla, trotla. Jo? To
znamená ale, že on si založil jinej email a začal tam vystupovat pod jiným nickem. Takže to žádný
velký efekty nemělo, ale přecejenom nějaká reakce to byla. Ale jestliže zabráníte lidem, aby říkali svý
názory... v diskuzích, tak k čemu ta diskuze pak je? Já nemám recept, já nevím, jak to řešit. Mně na
jednu stranu vadí ta sprostota těch lidí, ale na druhou stranu mi vadí to, že stačí, aby si kdokoliv
postěžoval a vystřihnul vás.
Teď bych přeskočil úplně do jiného soudku – já se vás chtěl zeptat už úplně na začátku, ale vy jste
mě překvapil tím programátorstvím, tím, že jste se s počítači setkal už od začátku a tak... Mluvíte
ještě dalšími jazyky?
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No, já se domluvím německy, protože jsem se učil němčinu. Ono když jsem šel na tu střední školu, tak
maminka řekla, angličtinu nikde nevyužiješ. Bydleli jsme v Ústí, tak se uč německy. A my jsme měli 3
jazyky na tý střední škole, angličtinu, němčinu, francouzštinu, takže jsem se učil německy, ale já jsem
se vlastně učil německy už na základce, asi tři roky, ale to bylo jako nepovinný. Takže jsem se učil asi
12 let německy, takže jako... moc jsem to nepěstoval, takže mi chvíli trvá, než se rozmluvím. No a na
angličtinu jsem se rozhodl tehdy asi v osmnácti, chodil jsem asi dva roky do jazykovky, takže jsem
získal jakýsi základy, no a potom celej život ale jsem četl anglický příručky, odborný. Takže znám
spousty slovíček, horší je to s mluvením. Výslovnost mám špatnou, taková ta složitější větná stavba
mi je trošku cizí, ale pasivně a především se slovníkem teda, když je to složitější text, zvládnu i
anglickej text. No a rusky no, tak dobře, rusky jsme se učili všichni asi 15 let nebo kolik, takže z toho si
ještě něco málo pamatuju. Azbuku ještě čtu, ale teda ne jako latinku, musím si jí pracně
přeslabykovat. No a jinak nic. Já vždycky jezdím, kam jedu, teď už teda nejezdím, ale vždycky, když
jsme někam jeli, tak už druhej den jsem si v hospodě objednával místní řečník. To bylo Řecko a
Španělsko a Itálie, ale to bylo jenom takový dobrý den a nashledanou a kolik to stojí, to nepovažuju
za nějakou znalost.
Tahle otázka byla jako...
Že bych si mohl číst cizí média.
Právě, proč nepoužíváte internet v angličtině. Zmiňoval jste, že ty stránky, které čtete, jsou české.
No, já jako to občas zkouším, jo, ale ono mi to... já si to musím překládat. Nemyslím teď se slovníkem
vyloženě, ale jako když v tý cizí řeči nejste, tak všechno co čtete si musíte přeložit do češtiny v hlavě,
jo? A z toho nemám žádný potěšení. Tu informaci, kdybych hledal informaci konkrétní, tak ji najdu a
umím si ji počeštit, přeložit. Ale že bych si prostě četl literaturu, z toho nemám žádný potěšení.
Poslední taková shrnující otázka – kdybyste měl popsat, jakým způsobem se vyvinula média a
obecně informační a komunikační technologie od doby před revolucí a jaký z toho máte dojem. Jak
byste to dokázal shrnout?
No, podívejte, ono je to u nás specifický. V době před revolucí byly média hlásná trouba režimu,
takový abych použil frázi. Já jsem třeba si občas koupil Svobodný slovo, to byly socialistický strany a
Zemědělský noviny byly taky nějaký a... byly trošku čitelnější než to Rudý právo, to bylo takový hodně
bombastický, z toho čišela prostě ta politika takzvaná. To nebyla politika, to byla ideologie. Ty se
tvářily víc civilně, ty ostatní noviny, ale jinak v nich bylo zhruba to samý, i ty zprávy. Po revoluci se to
jakoby otočilo, Rudý právo chvíli skoro nikdo nečetl, kromě komunistů. Oni se přejmenovali na Právo
potom, protože pak... jo, oni jim to sebrali Sociální demokrati, protože to byl jejich list. Takže
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komunisti pak už měli něco jinýho a maj dodnes. Tam šlo o to, že tam bylo zajímavý... mně to
samotný zpravodajství nikdy nijak zvlášť nelákalo. To jen, že se člověk někde dozví, koho kde zvolili
nebo kde bylo zemětřesení a tak, jo. Ale mě zajímalo vždycky to, co se dá číst, jako články. Čili
publicistika jako taková, nikoliv zpravodajství. Takže tam vycházely, právě třeba v těch Lidovkách, od
různých autorů, který byli předtím třeba emigranti nebo disidenti a tak... tak tam od nich vycházely
různý články a bylo to zajímavý. Jako literatura bych řekl skoro, dá se říct. I když to většinou nebyla
literatura v tom pravém slova smyslu, protože to byly prostě zamyšlení. Úvodníky, fejetony a takový
věci. A to postupně, a vidím to i na tom týdnu, kterej kupuju asi 20 let, nevím přesně, i na tom Týdnu
to prostě upadá do povrchnosti prostě. Jsou tam ano, ten Týden má asi 80 stran nebo kolik, z toho 60
je teda popsanejch, a občas je to zajímavý a občas ne. Pro mě. Pro mě. Jo? Jsou lidi, kterejm to tak
vyhovuje asi a nechtějí... jak jsem říkal, já mám rád tlustý knížky. Jsou lidi, který mají rádi krátký
články, zřejmě. Ale je to stále povrchnější a bulvár naopak... bulvárovitější.
Čím si myslíte, že je to způsobené, ten úpadek do povrchnosti?
Dělaj to čtenáři. Podle mě to dělaj čtenáři. Lidi, co to kupujou. Jestliže... jestliže oni tam... když se
podíváte, kolik se vydává kterejch novin denně, tak nejvíc má takovej ten Blesk nebo někdo. Ale to
jsou noviny, který jsou pro mě zbytečný si kupovat, jo? Protože ty já takhle vezmu, tady jsou 4 titulky,
tady je dalších 5, tady otočím, ono to má asi 6 stránek, a mám je přečtený. To je škoda za to dávat
peníze, pro mě.
Ale jsou lidi, kterým to vyhovuje a začtou se do článku, s kým měl Gott který dítě nebo nevím. Což mě
zas nezajímá. Ale když si vezmu, nevím, Hospodářský noviny, tak to už je zase moc, to už mě taky
nebaví, jo? Prostě tam... jak se pohybuje která akcie a tam je to moc... a to je pro hospodáře zřejmě.
Takže ten týden se mi moc líbil, léta se mi moc líbil, a teď už ho kupuju spíš jen tak... no přečtu ho,
no. Pár hodin s tím zabiju, ale spíš z nostalgie, nevím co bych si kupoval jinýho. Občas se pokusím
koupit si třeba Reflex a to se nedá číst, já to nechápu. Já tam... zase je z toho příliš cítit jakási
zaujatost nebo... já nevím, ještě jedny jsou nějaký takový... Respekt. Nebo pak jsou takový ty
všelijaký, ta historie a víte, takový ty co napodobujou ten styl, co kdysi dělalo 100+1. Kdysi myslím
v 60. letech. A to mi zase připadá moc povrchní. Když si člověk přečte třeba článek o nějakým starým
Egyptě a zase se z něj nic nedozví. Kdybych nikdy o starým Egyptě nic neslyšel, tak by to pro mě byl
dobrej článek, ale zase pro mě už ne. Ale zase abych si vzal učebnici egyptologie, tak to je pro mě zas
moc náročný.
No, takže, já si koupím... no ani detektivky si už nekupuju. Mi připadají, že jsou všechny stejný.
Respektive oni nejsou všechny stejný, ale už všechno bylo asi, všechny vraždy už se staly a...
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Takže vás nic nepřekvapí... To byl teda tisk a časopisy a když si vezmeme televizi, zpravodajství a
další?
To právě já jsem... po tý léčbě jsem byl 2 roky sám a měl jsem zaplacenou přes O2 kabelovku, měl
jsem tam spousty kanálů, a já jsem pak najednou zjistil, že jsem tu televizi už čtvrt roku nezapnul.
Maximálně jsem si večer pustil nějaký... nebylo to MTV, ale nějakej takovej rock kanál nebo jak se to
jmenovalo, ale tam prostě bubnovali nějaký starý... Deep Purple třeba... a já jsem si přitom četl. Tak
jsem si řekl, že to nemám zapotřebí, tak jsem to odhlásil. Televizi mám jako kráva, 42 palců, ale...
občas si na ní promítneme nějakej film z počítače. Teďka Pavla si oblíbila, že si to HBO pouští rovnou
do tabletu přes wifinu a ani to nepouštíme na tu drahou televizi už. Takže... a teď jak byla otázka... no
jak se ty média transformovaly.
Média se transformovaly z hlásný tvorby režimu na hlásnou tvorbu konzumu. To je moje parafráze. Já
vím, že existujou kanály, na kterých není konzum, že na nějaký ČT Art bych mohl koukat na něco
vážnýho a hlubokomyslnýho, ale když mě to zas nějak nebere. Co se stalo novýho se dozvím
z internetu a jestli nová česká pohádka je opravdu stejně slabá, jako byla ta loňská, na Vánoce, to si
přečtu taky na tom internetu.
Ale jo, koukal jsem třeba na pohádky, český pohádky bývaly pěkný. Naposledy třeba Anděl Páně,
žejo, pěkná pohádka. Ale musím říct, že jsem šel třeba se svou partnerkou na Bathory a v půlce jsme
oděšli a nebyli jsme sami. No prostě bylo to ubohý, byla to nuda, bylo to dlouhý a my jsme v půlce
zjistili, že do konce nevydržíme, že už to mohlo skončit prostě. A ono to mělo asi 3 hodiny, no a...
hrozný. Nevzpomínám si, jaký to mělo kritiky, ale vím, že kritici to taky nijak neuvítali. No a byl to
jeden z nejdražších filmů, možná nejdražší do tý doby, v Česku. Nevím, no, už jsem asi příliš
zlhostejněl nebo jak bych to řekl. Jestli je film dobrej nebo špatnej je nakonec jedno, když na něj
stejně nejdu. To je film ale, to není... to je jenom část. Film je v tý televizi stejně jenom proto, aby do
něj mohli dát hodně reklam.
To je můj názor na komerční kanály, jo. Já to ale chápu prostě, ta televize je zase byznys, někdo si to
koupil, někdo do toho investoval stamiliony a teď to musí vydělávat. Přece ty prachy nevyhodím do
luftu jen, aby se lidi měli na co koukat. Já bych to neudělal, že bych za svý peníze vysílal pro lidi filmy
a nedával jim do toho reklamy a neměl z toho žádnej příjem. To se nedá. Proto snad existujou ty
neřejnoprávní televize, nevim. Prostě pro mě média jsou bohužel úplně nepotřebná věc. Ale pozor, já
třeba chci vědět, co se kde stalo. Chci si přečíst, co si ti lidi o tom myslej v diskuzi na tom internetu.
Jo? Dopisy čtenářů, co bejvaly v novinách, tak jsem je četl. Mě to zajímalo, co tam někdo píše. Vy jste
tam zase tohleto. A jinej zase píše: No lepší noviny neznám. No, tak dobrý! Já to nikomu neberu.
Jaký máte tedy názor na zpravodajství a publicistiku, kterou prezentují soukromá média?
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No... no, víte... zprávám na nově jsem říkal černá kronika (POZN). A z jednoho prostýho důvodu,
protože vždycky začínaly vraždou. Nevím, jestli je to pro zprávy... já chápu význam černý kroniky.
Vždycky v novinách byla a člověk s ní třeba i začal. Dobře. Ale přecejenom mě asi léta toho totáče
vychovaly v tom, že to začalo tím, co řekl soudruh Husák. Jo? Prostě... mělo by to bejt... ale... to mělo,
to je vždycky v uvozovkách, jo? Já vím, že někoho zabily v horní dolní, a kor když třeba zabili
čtyřčlennou rodinu, že to je zpráva dne. Dobře. Ale nemusí to být každý den zpráva dne. Nebo... to už
pak člověku připadá, že si to vymejšlej ty vraždy, jo? A celkově ten pořad má nějakou dýlku, stopáž.
Patnáct minut třeba řeknu.
No a pak se podíváte a zjistíte, že někde se setkal americkej prezident s čínským a na ČT tomu
věnujou 3 minuty, určitě ne víc, to nejde, to už by nikdo nekoukal, a na nově 30 vteřin. Jo? Nevím, co
z toho je dobře, ale 30 vteřin věnujou setkání dvou světovejch hlav, dejme tomu, nejvyšších, a 3
minuty věnujou tý vraždě. Jo? To není taky podle mě úplně správně. Ale zase to chápu, no. Je to
komerční televize, tak buď lidi na ty zprávy budou koukat nebo nebudou. Jim na tom záleží. Toho si
zase cením, že jim na tom záleží, aby na to ty lidi koukali, kdežto na ČT mi připadá, že je jim to jedno,
jo? Kde je to správný místo, to já neurčím a to nikdo asi neurčí. A ten, kdo si myslí, že ví, kde to
správný místo je, tak s tím já nesouhlasím. Protože ten, kdo si myslí, že ví, co je správný, je podle mě
vůl, jo? Protože já nevím, co je správný. Vím, že se nemá krást třeba, to jo, o tom nemusíme asi
diskutovat. Ale obecně jako, co je správný, jestli je důležitější papež nebo Trump... nevím.

Rozhovor 2
Respondentka (JH), 57 let

Začali bychom vlastně tím, že se mi představíte. Kolik vám je let, jaké máte vzdělání a kde
pracujete nebo kde jste pracovala do této doby.
Je mi 57 let, v současné době jsem v invalidním důchodu a jsem vyučená prodavačka, pár let jsem
pracovala jako prodavačka, pak jsem pracovala v kanceláři na Vojenský správě a ke konci kariéry jsem
vlastně zase pracovala jako pokladní v hypermarketu. No a...
Ještě jestli byste mi řekla něco o sobě mimo práce a vzdělání. Čím trávíte ráda čas, jaké máte
koníčky a tak dále?
No tak teď jsem tedy většinou doma. Čtu, baví mě keramika, chodím na keramickej kroužek a... Co
jinýho... Koukám se na televizi, poslouchám rádio většinu dne, poslouchám Rozhlas 2, tam nejsou
reklamy. Ty mi vadí (smích). No a jako jinak nevím, co bych ještě řekla. Žádný jako vyloženě koníčky
jiný nemám.
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Takže televizi a rádio tedy máte. Vlastníte i počítač sama jako doma?
Počítač mám, ale jako, moc mu neholduju. Co si potřebuju najít na tom internetu, to si najdu. Já
nevím, jízdní řády, nějaký zajímavosti, co mě zajímá, co se třeba tady na Kladně děje. Tak to si tam
vyhledám, ale jako jinak... jinak to nevyhledávám.
Na to se ještě podíváme. Telefon máte smartphone nebo normální?
Telefon mám... pevnou už nemám, tu už jsme zrušili a telefon mám mobil... T-Mobile, jestli
potřebuješ vědět...
A je to chytrý telefon?
Tenhleten chytrej, no... (respondentka ukázala telefon)
Takže má přistup třeba na internet...
Má, no, ale moc to nevyužívám, protože bez brejlí na to nevidím, takže když na ten internet, tak to
spíš na počítači. V tom mobilu to příliš nevyužívám.
Potom třeba nějaké tablety nebo podobné?
Ne, to vůbec.
Ok. Říkala jste, že koukáte na zprávy. Zajímáte se o veřejné dění?
Tak jako... okrajově, ne příliš. Na zprávy se dívám tak tam se dívám spíš na tu ČT1, protože na tý
Nově, Primě, tam... ty... bulvární zprávy mi to přijde občas. Tak ty nesleduju, na to se nedívám. A spíš
tedy sleduju ČT24, když už... a... No, jinak jako... tak nějak... nic jinýho ani ne.
A když takhle to tedy sledujete... jak byste třeba vy definovala veřejné dění... nebo to na co se
díváte právě takhle v médiích? Jaké oblasti vás z toho zajímají?
Tak jako, co mě... tak nějak všeobecně. Prostě si, podívám se na ty zprávy, tam, ty komentovaný
zprávy různý. Dívám se i na tý 24 na ty politický debaty, co tam jsou, ale jako to jenom abych tak
nějak okrajově věděla, co se děje. Jinak se o tu politiku nezajímám téměř vůbec. Jo? Tak nějak prostě
abych měla nějaký ty základní zprávy. Jinak...
Nějaké další obsahy, třeba kultura, ekonomika...?
Ekonomika teda, tý téměř nerozumim, takže tu moc nesleduju (smích) a tak já nevím, ekologie
třeba... no, takový prostě věci, který... ty běžný no, co jsou v těch zprávách každý den, co se děje...
Ale jinak jako nic, nic konkrétního nesleduju.
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Jasný. Takže když se v podstatě chcete o něčem dozvědět, tak spoléháte naTak si zapnu, zapnu tu televizi.
Máte nějakou jakoby rutinu třeba? Že každý den prostě koukáte nebo koukáte nárazově?
No většinou si pustím v těch 7 hodin ty zprávy, takže jako... i když třeba u toho něco dělám, nedívám
se u toho na to jako. Jenom... jenom prostě na ty zprávy, ale tak jako, řikám si, že v tý hlavě třeba
něco zůstane, no. (smích) Ty důležitý informace, takže... no.
Jasný, takže taková kulisa.
Tak.
A vy jste říkala třeba co se týče těch vašich koníčků, jako je třeba ta četba nebo ta keramika a tak.
Vyhledávala jste někdy v médiích infomace o tom, které by vás tím způsobem obohatily?
Ani ne. Co se týká tý keramiky, k tomu jsem si koupila nějaký knížky, ale... Chodím vlastně na kroužek
pro dospělý, kde je lektorka, která jako, když se potřebujeme se něco dozvědět, tak nám řekne a...
Takže jako vyloženě nějaký informace... nevyhledávám takhle tyhlety... konkrétní.
Nepoužívá třeba v rámci toho kroužku lektorka nějaké audiovizuální pomůcky nebo něco
takového? Třeba videa?
Tak to možná jo, ale my si... ono... spousta věcí je třeba na internetu na tom Pinterestu, tam jsou
různý věci... jako... výrobky spíš, ukázky výrobků. Takže spousta kolegyň si jako vyhledává věci tam,
ale já s... tak nějak... spíš si vymejšlím sama, co bych si vyrobila, já tam moc jako nechodím.
Takže Pinterest znáte od kolegyní, ale vy ho nepoužíváte?
Pinterest je... dívala jsem se tam, co tam je, ale jako, já vyloženě žádný výrobky tam odtud nemám,
nevyhledávám, nepoužívám.
Dala jste si ho i na telefon ten Pinterest?
Nene, jen v počítači jsem se dívala.
Dobrá, super. Teďko bych se vás zeptal na otázky ohledně jakoby jednotlivých druhů médií, tak...
začneme u novin a u časopisů. Zaprvé asi jestli vůbec... co pro vás vůbec znamenají noviny. Jestli
nějakým způsobem hrají roli ve vašem životě?
No ani ne, noviny nekupuju. Nikdy jsem nekupovala, ani před revolucí ani teď a... tak jako... sem tam
nějakej časopis občas jsem si koupila. Teď už ani to ne, když potřebuju něco, tak si to vyhledám na
tom internetu, ale nějak... extra tomu neholduju. A... no, nekupuju noviny žádný.
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Teď teda říkáte, že si to najdete třeba na internetu, ale předtím jste je nekupovala proč? Nebyl
zájem?
No, akorát jsem si koupila, a to si vlastně kupuju do dneška, televizní program, a jinak jako noviny
nekupuju. Před tou revolucí vlastně ve všech novinách bylo furt to samý, žejo. Nějaká brigáda
socialistický práce splnila plán a podobně. A, no dneska... tak nějak stačí mi ty zprávy... v tý televizi...
jinak nesleduju.
Jasný. Přejdeme tedy k televizi. Vy říkáte, že je to váš hlavní zdroj informací. Co si o ní obecně
myslíte – nemyslím jen o ČT24, ale o celkovém výběru televizí, který máte. Jste spokojená s tím, co
vám poskytuje?
Tak jako já... jsem... Mám teda od UPC, od kabelovky televizi. A... vlastně nepotřebuju... žádnej velkej
rozsah programů. Mně stačí jenom ty základní. Když si chci sledovat nějaký dokumenty, tak to mi
stačí na ČT2, tam většinou ty dokumenty jsou. Jako nevyhledávám. Těch programů nepotřebuju mít
nějaký velký množství, takže...
Co třeba zahraniční tvorba nějaká... nebo... i když vlastně... obecně jakoby tvorba. Když se
odtrhneme od různých dokumentů a zpravodajství, tak prostě fikce, nebo seriály...
To mi nic neříká.
Dobře. Co rádio nebo rozhlas. Máte k němu nějaký vztah?
Tak rozhlas, jako v dřívější době jsem ho v podstatě vůbec neposlouchala a teď poslední dobou jsem
se naučila poslouchat tu dvojku Českej rozhlas... tak ten jakoby poslouchám. Vlastně ráno vstanu,
pustím to, a je to zase taková kulisa spíš. I když jsou tam některý pořady, na který se třeba těším,
který mě zajímaj. A... hlavně mi vyhovuje proto, že tam nejsou vlastně reklamy, na tom Českym
rozhlasu (POZN). Jinak na těch ostatních stanicích je to samá reklama pořád, což mě rozčiluje (smích).
Takže jako říkám, je to taková kulisa, ale některý pořady, na ty už třeba se těším nebo pustím si to
schválně kvůli tady tomu pořadu.
Jasné. Takže ty reklamy koukám jsou takový rozhodující pro vás.
No, jako já je nemám ráda, no (smích).
Teď tedy přejdeme k počítači a takhle. Říkala jste, že ho máte, ale že mu až tak neholdujete.
Mám, ale příliš nevyužívám.
Pamatujete si, kdy jste poprvé přišla s počítači do styku?
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No tak asi, asi, asi... tak když jsme Jirkovi počítač koupili, tak mu bylo nějakejch osm, deset, to by ti
řekl on spíš. Ale tak on si tam hrál hlavně hry, to vlastně ještě já ještě tak ne. Já jsem se pak učila psát
na počítači jako na stroji. A... kdy to mohlo být, no to nevím...
Ale tak pokud to bylo, tak to bylo někdy v 90 letech...
Hlavně... hlavně když jsem potom po mateřský přišla do práce, takže v nějakým tom devadesátým
šestým a pozdějc.
A vy jste pracovali v rámci nějakého vašeho interního programu, nebo jste se tam naučila s počítači
obecně?
Já se... spíš obecně, protože já jsem pracovala na Vojenský správě v podatelně a my jsme teda jako,
tam jsme na internet nesměli, protože tam to bylo jakoby, utajený informace, takže jako tam... Spíš
jenom, abych, proto jsem se učila to psaní, na tom stroji, abych jako, když jsem potřebovala něco si
napsat nebo to, tak abych to zvládla na tom počítači. Jinak ani ne.
A tady ty znalosti, co jste nabrala v té práci, pomohly vám třeba potom, když jste si koupili ten
počítač pro vlastní potřebu nebo právě pro syna? Tak jako že jste se v něm orientovala nějak lépe
nebo?
Jirka je určitě orientovanější, byl a je, protože děti to maj... nebojí se něco zkusit a tak... to víš sám
podle sebe, že jako... dětem to jde líp s počítačem. Takže že bych mu nějak mohla poradit, to určitě
ne. To spíš radil někdo mně. Ale jako pro ty moje potřeby, co jsem se pro tu práci naučila, tak to,
s tím vystačím dodneška. Když si potřebuju napsat dopis nebo něco vyhledat, tak to zvládnu. (smích)
Takže tedy když vezmeme v úvahu, že od té doby se internet sám o sobě změnil, tak... i co se týče
internetu... nebo takhle, od té doby se internet hodně rozšířil a vlastně dnes je to takové
neoddělitelné od počítačů. Tak orientujete se i na internetu?
No... jako ty věci, který si tam vyhledat chci, potřebuju, tak si tam vyhledám, ale jako že bych nějak
zvlášť tomu holdovala, to ne.
Co třeba vyhledáváte?
Tak jako říkám, třeba ty jízdní řády, když potřebuju zjistit, nebo já nevím, co se na Kladně, kde bych co
mohla koupit nebo takhle... tak to si tam vyhledám.
Zmínila jste, že vlastně některé zprávy se dají najít na internetu, třeba namísto těch novin, když
jsme se o tom bavili. Tak kde je vyhledáváte a jakým způsobem?
Většinou ma Seznamu hledám. Nic jinýho vlastně ani nepoužívám.
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Takže jak vlastně jsou na stránce Seznamu takové ty titulky...?
Tam si nadepíšu, co chci, a ono mě to někam pošle (smích).
Dobře.
Nebo na Googlu občas taky no, ale jinak... Jako ani Facebook nemám, nic takovýho. Prostě tomu
neholduju.
To měla být další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Mluvíte nějakými dalšími jazyky kromě
češtiny?
Jako, rusky trošku bych se možná domluvila, ale...
Nevyužíváte ji?
Nevyužívám, ne.
Já že u Googlu je možnost ho využít i v těch jiných jazycích, proto se ptám. A třeba takovou tu
funkci toho překládání?
To jsem ještě nevyužila, ne.
Chci se vás ještě zeptat i na telefon. Co pro vás vlastně jako ten smartphone znamená, k čemu ho
používáte?
Já telefon používám hlavně k telefonování. Tak jako, s Jirkou si píšeme na tom WhatsUpu a foťák
používám taky. No jinak jako... nijak zvlášť... mně by stačil obyčejnej no, ale tak když už mám tenhle,
tak ho používám.
Hezčí foťák alespoň.
Je hezčí, no.
A žádné aplikace nebo něco?
Ne, jenom ten WhatsUp.
Dobře, super.
Já jsem člověk konzervativní a...
Ještě se tady k tomu potom vrátíme nebo alespoň co se týče vašich názorů, ale teď bych si trošku
zavzpomínal právě na ta média před revolucí. Jaký jste k nim měla tehdy vztah, co jste si o nich
myslela?
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Tak tenkrát jsem se nedívala vlastně ani na ty zprávy, protože mi to přišlo nepodstatný, nedůležitý,
protože říkám, tam, vlastně, bylo to každej den stejný. Tam se člověk nic nedozvěděl, jenom to, co
nám chtěli poslat. Informace, komunisti, jinak jako... Takže tenkrát jsem to ani nesledovala, už vlastně
jsem se vdala, pak přišel Jirka, tak jsem na to ani neměla čas vlastně, nějaký sledování zpráv, toho...
Co tehdejší mimozpravodajská tvorba, nějaké jako seriály nebo třeba filmy?
Tak jako jo, většinou jsme večer si zapnuli televizi. Nic jinýho jsme ani tak nějak nedělali no.
A když jste to tedy viděla takhle před tou revolucí, tak co potom po revoluci? Strašně se změnilo asi
to, jak začaly vypadat noviny, jak začaly vycházet různé časopisy, co se dělo v televizi. Začala jste
potom hned po revoluci sledovat zpravodajství tím způsobem, jako ho sledujete teď?
No to ani ne, protože jsem na to neměla až tak tolik času. To vlastně až teď, co jsem doma, co jsem
vlastně v podstatě sama doma, tak že ty zprávy a to dění tak nějak víc sleduju. Dřív jsem to až tak
nesledovala.
Jasně. A co se týče třeba nějakých... jak tehdy sem začaly přicházet nějaké ty klasické americké
seriály a tak, to taky šlo mimo vás?
Taky jsem to moc nesledovala. Já mám radši takovou nějakou českou tvorbu než tu zahraniční. Takže
spíš když teda nějaký seriály, tak spíš český jsem sledovala.
Jaké seriály jste třeba sledovala? Napadnou vás nějaké?
To já nevím, kdysi ještě před tou revolucí, tenkrát byla nějaká ta Nemocnice na kraji města, žejo? To
byl fenomén, večer se vyklidily ulice a všichni sledovali. Takže to jsem sledovala taky no, ale jako
jinak... No nevím.
Dobře, v pořádku. A když si vezmete, jakým způsobem se obecně média změnila během revoluce,
prostě to, co bylo předtím, to co bylo potom, tak jaký na to máte názor?
(...) Nevím, co bych ti k tomu řekla.
Tak v pořádku, můžeme klidně jít dál. Mám tady teď otázky vlastně takové už aktuálnější témata,
co jsou takové obecnější. Jaká je podle vás role médií ve společnosti nebo spíš v demokratické
společnosti? Teď myslím jako noviny, televizi, rádio a tak dále.
Tak zajišťovat informace no, ale v dnešní době vlastně si ty informace může každej najít. I když je fakt,
že spousta těch zpráv nemusí se zakládat na pravdě, takže musíme to všechno tak nějak dělit dvěma
alespoň. Takže proto sleduju to Čtčko, protože tam si myslím, že jsou ty zprávy tak nějak ověřený a
důvěryhodný.
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Takže myslíte, že teda třeba právě to Čtčko vlastně splňuje takovou tu roli toho zajišťování
informací ve společnosti tak, jak by to mělo být?
Já si myslím, že jo.
Co si myslíte vlastně o různém... o rozdělení médií na ta veřejnoprávní a na ta soukromá. Už jsme
se dotkli reklamy, že ta vám jakoby vadí. Myslíte, že to vlastnictví se někdy i promítá do obsahu?
Vnímala jste někdy ten rozdíl?
Řiká se, že na tom záleží, kdo to médium vlastní a... teď nedávno mluvili o tom, že Babiš vlastní nějaký
ty...
Nakladatelství Mafra?
Nakladatelství... a že teda jako se ty zprávy, který zprostředkovávají, že se odrážejí od toho, že
vlastně... Já jsem si říkala, že, jak to říct, že jde o to, jestli to ty novináři dělají, aby se mu zavděčili a
nebo jestli on to po nich chce. To nám nikdo neřekne, to se neví, ale jako myslím si, že se to odráží, to
vlastnictví těch...
Vnímala jste to někdy třeba, že byste si to vyloženě u něčeho řekla? U něčeho, co jste četla?
Tak já vzhledem k tomu, že ty noviny nečtu, nekupuju, tak to vlastně... Tam se to asi zřejmě, tam si
myslím, že znát to bylo, ale v těch zprávách snad ani ne...
Dobře. Bavili jsme se o tom, že to Čtčko je pro vás jakoby důvěryhodné. Co to vlastně pro vás
znamená, to důvěryhodné médium? Co musí ta zpráva splňovat, aby byla důvěryhodná pro vás?
Tak měly by bejt zprávy ověřený, měli by mít ty informace potvrzený z několika stran a to si myslím,
že jako... že u nich funguje.
Když porovnáte věci, které vidíte v médiích s vaší samotnou životní zkušeností, jaký z toho máte
dojem? Cítíte, že je to věrné zachycení?
Tak jako, všemu se asi věřit nedá, ale až tak to nehodnotím. No nevím...
Jaká je podle vás... nebo, to jsme se vlastně už bavili, role novináře? Jaký by měl být ideální novinář
podle vás?
Pravdivý (smích)...
A co se týče třeba takového vyváženého zpravodajství, tak na to máte taky nějaký názor?
V jakým smyslu? Jako jestli poskytovat... různý pohledy? No, to by měli...
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Co se týče tedy toho internetu. My jsme se nějak tak bavili o tom, že si na něm hledáte třeba někdy
nějaké informace, ale že ho nepoužíváte až tak moc. Co si myslíte o tom, jaký měl vliv na
společnost jako takovou?
No tak určitě měl velkej vliv, protože se lidi dostanou ke spoustě informací, to vlastně dřív nebylo. Ale
tak jako... nevím, co bych na to...
Jakou si myslíte, že internet hraje právě taky v demokratické společnosti nebo v naší republice?
Jako tam je těžký vlastně rozpoznat, co z toho se zakládá na pravdě a co není, no. Je těžký to...
vyzkoumat. Musí člověk taky hledat ty informace z více zdrojů, aby si to ověřil, jestli je to pravda. Je
to náročnější (POZN) jak se člověk vlastně... se dostane ke spoustě informací, ale musí to filtrovat
nějak.
Myslíte, že internet nějak ovlivnil přímo váš život?
No můj asi ne... (smích).
Třeba ani z profesního hlediska?
... Asi ani ne.
Jak myslíte, že internet ovlivnil ostatní masová média, jako třeba noviny, televizi a podobně?
No vlastně k těm informacím se dostanou všichni, jak média, novináři, obyčejný lidi no, takhle. Jakým
způsobem to ovlivnilo lidi... nevím.
Nevadí. Ještě zůstaneme u internetu. Co si myslíte o tom, jak jsou internetové stránky třeba
financovány, to, co se tam objevuje?
No, to asi financujou hlavně ty reklamy, který mě tak rozčilujou. (smích)
Je to tak, reklama hraje velkou roli tam, no. Víte třeba jakým způsobem reklama může fungovat na
internetu?
Nemám vůbec tak nějak přehled, to nevím. To jsem nikdy nezkoumala. (smích)
Sociální sítě jste tedy říkala, že jdou mimo vás. Ani jste je nikdy nezkoušela?
Nezkoušela.
To jste na tom stejně jako moje mamka. Ta se tomu vyhýbá jako čert kříži.
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No, mně to vadí. Nějaký sledovatelé a sledující, mě to rozčiluje. Jak se mám někde přihlásit, tak to
balím a... (POZN) Protože pak vlastně posílají člověku zpátky na mail, žejo, různý, já nevím... nabídky a
takový věci a to mi vadí. To když něco nechci, tak to nechci a hotovo.
Bojíte se tady toho třeba nějaké té zpětné vazby?
Tak, ani se tam nehlásím. Když někde chtějí, abych se zaregistrovala, tak jdu pryč.
Třeba můj táta býval také mimo a potom ho do toho dostaly smartphony. Tam ono se to
nainstaluje už když si to člověk koupí, je tam spoustu věcí a pak tomu člověk propadne. Proto si
tam založil profil a tak dále. Vám se to nestalo, že byste začala...?
Ne, ne. Já tomu odolávám.
Dobře. Co se týče ještě internetu, tak kromě zpráv a Seznamu, tak kdybyste si chtěla vyhledat
nějaké informace o těch svých zájmech, věděla byste, jak postupovat?
No, tak asi bych se musela zeptat někoho asi... tak, možná bych na to přišla no, ale... ale... (POZN) asi
by mi musel někdo poradit.
Jedna část té práce, na které dělám, vychází také z toho, že je naše generace... že naše generace
jsou odlišné právě v přístupu k těm počítačům. Že jedny s nimi vyrůstali a vpadly do toho tak, že se
nebály to využívat...
No, jasně, jste se toho nebály.
A jaký si myslíte, že to bude mít vliv... nebo jestli vidítě nějaký vliv, jaký to má na naši generaci?
To já asi neumím posoudit...
No a jak to vnímáte vy?
Psychologové říkají, že to určitě vliv mít... už má, ne, že bude, ale má na tu mladou generaci. A musí
se to těm dětem asi jako dávkovat trošku, aby u toho počítače neseděly od rána do večera a musí se
to prostě tak nějak hlídat. Nemůžeme je nechat u toho sedět od rána do večera, to je špatně určitě.
Kdybyste, to už je taková zastřešující otázka vlastně, kdybyste nějak měla shrnout tu situaci, co se
týče televize a novin a vůbec médií, jak se to změnilo od doby před revolucí po dobu teď, a jak to
ovlivnilo vás, jak byste to shrnula?
Tak jako mě to asi až tak neovlivnilo, ale... Co bych k tomu řekla...Že vlastně všechny ty informace
určovala ta vládní strana (smích) a... dneska už by to mělo být teda jako svobodnější no. A snad...
snad to tak je, no. A mě to asi nijak neovlivnilo, já si myslím, že...
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A myslíte, že to je tedy svobodnější?
No doufám, že jo.
Vnímáte to tak?
Jo, věřim tomu, že je.
(Rozhovor jsme zde ukončili, ale v následné diskuzi jsme se vrátili k tématu médií a nahráli ještě jednu
část.)
Říkali jsme, že v některých zaměstnáních se internet hodně používá.
No, jsou zaměstnání, který se bez toho neobejdou no, bez toho přísunu informací, no. Třeba zrovna
ta novinařina, žejo? Ale... jako mě to nijak zvlášť neovlivnilo, si myslím. Já se snažím se tomu vyhýbat
(POZN).
Jako právě, mně to přijde zajímavý, že každý k tomu přistoupí jinak. Každý nabere i ten telefon, ten
internet, někdy jindy, v jiné části života, za jiným účelem. To je vlastně komplexní a nejde to
zobecnit, jen si s těmi lidmi sednout a promluvit si.
Pro mě třeba na tom telefonu je spousta funkcí, který vůbec nevyužívám, který jako... třeba jednou
k tomu nějak dospěju, ale já si myslím, že teda spíš ne. (smích) Říkám, já jsem člověk konzervativní.
Ani jste neměla zájem nikdy? Ani by vás to nebavilo?
Tak já jsem se o to nijak zvlášť nezajímala no. Když třeba narazím na něco, co bych chtěla zjistit, tak se
k tomu doberu nějakým způsobem, buď se někoho zeptám nebo zkouším sama, ale většinou teda ne.
Myslíte, že třeba ta jazyková bariéra v tom taky třeba hrála roli?
Určitě, no, určitě. Já jsem... učila jsem se i německy, ale z tý němčiny neumím teda vůbec nic. Takže
jako určitě, jazyková bariéra tam hraje určitě roli.
Vlastně, my když jsme začínali tehdy s Jirkou. Já si pamatuju, že jsem chodil na počítač prvně
k vám, já ho tehdy neměl. A tehdy se právě řešilo, že na všechno musí být čeština, protože všechno
bylo v angličtině. Tyhle technologie to vlastně docela ovládalo, ten anglický jazyk.
Tak třeba vás i to motivovalo, abyste se učili angličtinu (smích).
No jako, za mě určitě.
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No, Jirka si myslím, že umí docela... nebo docela, určitě umí dobře anglicky. On vlastně komunikuje
v angličtině, kolikrát mu nějaký zájemci volají. Takže jako, tohle vás určitě v dobrým ovlivnilo. Mě
bohužel, já si říkám, že už to nemá cenu, no. Ale taky si říkám, že asi bych možná měla.
To jsem se chtěl zeptat. Nemyslíte, že byste taky ještě mohla se začít takhle o něco zajímat?
Mohla no, ale člověk je na to pohodlnej.
Chápu. To máma taky říká.
Já mám... kdysi jsem od maminky dostala na Cdčkách takový lekce angličtiny, ale ještě jsem to vůbec
nerozbalila, jo? Říkám si, že se musím jako podívat alespoň. Tam by měla být nějaká výslovnost, žejo,
což bych potřebovala, protože neumím nic, ale ještě jsem se k tomu nedokopala, no. Třeba někdy.
Tady k tomu by se dal využít i internet, teoreticky.
No, tak... možná si to nechám projít hlavou. Já si říkám, že si nic nepamatuju, takže by mi to nelezlo
do hlavy, ale jako, chtělo by to zkusit určitě.

Rozhovor 3
Respondent (VB), 59 let

Začneme vaším medailonkem. Prosím, abyste se mi představil, kolik vám je let, co jste studoval a
jak se vlastně vyvíjelo vaše zaměstnání.
Dobrá, takže můžeme?
Můžeme.
Dobrý den, já jsem V.B., narodil jsem se 27. 9. 1960 a celý život jsem vlastně zasvětil svému oboru,
což je přes 40 let, a to je pekařina. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Pardubicích, ukončil
jsem ji maturitou v roce 1980, poté jsem nastoupil na základní dvouletou vojenskou službu a po
vojenské službě jsem začal pracovat v pekárenském průmyslu... To je asi k tomuhle, jo? Stačí.
Ano, dobře, stačí. Je to jednak rozhovor o vás, jednak rozhovor o médiích, takže bychom si měli říct
s jakými médii se tedy dostáváte do styku. Vidím, že máte televizi, tak co máte ještě dalšího?
Samozřejmě začátky roku, co se týká dál, roku, který jsem začal vnímat, to bylo nějakých 67, 68 jako
malé dítě, tak jsem se dostal už do styku tenkrát s rádiem, s televizí a s vyprá... s knihami a
samozřejmě s novinami, které mi ještě tenkrát neříkaly nic, nicméně byl to časopis pro mě, kde byly
obrázky, povídání a nebo mi to recitovala babička, případně učitel nebo kamarád, starší.
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A v současné době teď máte?
V současné době samozřejmě ta doba běží mílovými kroky dopředu a dneska samozřejmě jsou linky
mobilní, to znamená telefon tedy, fotoaparát, internet... Internet běžně u nás je. Video, televize...
rádia, noviny, časopisy a samozřejmě hlavní studnice vzdělanosti, internet. (POZN)
Jaké jsou vaše zájmy. Co v životě děláte mimo zaměstnání?
Tak je to se mnou těžký. Já celej život jsem musel tvrdě pracovat. Takže jsem šel na pekaře z nouze,
tenkrát bylo politické téma, rozhodnutí, že jsem měl rodinu, která emigrovala nebo odešla, se
vystěhovala na západ a z toho je jasně dáno, že jsem nesměl studovat střední školu. Takže já jsem šel
za trest, tak za trest, a dneska jsem za to vděčný. Jsem šel na pekaře, kde jsem se vlastně začal učit a
pro samé jedničky jsem šel na průmyslovou školu, kterou jsem absolvoval, ale podepsal jsem 5 let
povinně odpracovat v Severočeských pekárnách, kde jsem vlastně... jsem uzavřel smlouvu k tomu.
Takže v současnosti jste hlavně pracovní člověk?
Jsem, jsem manažer, mám na starosti, vypracoval jsem se do pozice manažera a dneska mám na
starosti, pracuji ve společnosti Hypermarket Albert a mám pod sebou 96 hypermarketů v České
republice, tedy je řídím po stránce pekařiny. To znamená pekař profesionál, který přijede, zaučí,
proškolí a ukáže tak, jak se správně má péct pečivo.
Co pro vás znamená pojem veřejné dění?
Samozřejmě úžasně moc, protože od politiky se objímá... se vlastně odvíjí, dá se říci... malou částí to,
jak se bude vyvíjet trh. Trh mě zajímá, protože pro ten trh, a to jsou lidi, občani, musím péct a
připravovat. To znamená, jaká je nálada, co budou konzumovat, jaké maj peníze a samozřejmě ve své
vzdělanosit a zájmu se starám jak o mezinárodní politiku, která má potom interne dopad na Českou
republiku, tak samozřejmě i o dění na domácí scéně.
A když se takhle o to zajímáte, když potřebujete načerpat informace o tom, tak jakým způsobem
postupujete?
První krok je internet (respondent ukazuje na chytrý telefon, který leží na stole). Než jsi přišel,
automaticky cvak, internet, a pár informací, co nasbírám. Potom Radiožurnál, v autě se velmi často
pohybuji, poslouchám, tam je velice, podle mne, dá se říci, nejoblíbenější média, který mi řeknou, co
se děje, co se bude dít, zprávy a hlavně i informativní, doprava a situace, co se děje. Takže to a pak
jsou to odborné knihy, vysoká škola a vzdělávání, který dodneška dělám a spolupracuju s tím.
Co se týče těch vysokých škol, komunikujete s nimi také prostřednictvím médií?
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Tak s vysokými školami já jsem velmi ve styku, VŠCHT Praha s fakultou potravin, biochemie, s paní
dneska už docentkou Slukovou, kdy jsme spolu ve velmi úzkém vztahu. Já jí dělám oponenturu
diplomových prací. Takže v podstatě tím jsem asi řekl, co dělám a hlavně samozřejmě se podílím s ní
na tvorbě nových vývojových tématů oboru pekařiny, které právě studenti budou pracovat a na jaké
diplomové práce je dobré se zaměřit, aby práce byla účinná nejenom pro studium, ale i pro praxi
v životě. Takže to je taková moje hlavní ta část a jinak se starám o řemeslo, o rozvoj a tak...
Mě tady vlastně zajímá, co se týče vymýšlení těch témat a toho studia, jestli v rámci toho nějakým
způsobem používáte média. Teď myslím třeba počítače, programy různé a podobně.
Já určitě. Bohužel pro mne, protože nejsem toho až tak zase přímej milovník toho sedění u počítače a
psát tam něco. Já jsem spíš člověk do praxe. Tak v podstatě co se týká dál se zajímám z internetu a
hlavně musím sledovat dění lidí, vzdělanosti a vlastně zdravotního trendu, protože dnes se neustále
odvíjí zdraví a to jde přes potraviny, přes žaludek. Jaká je nálada, co chtějí jíst, jaká je nová struktura,
co je nového ve světě, jestli se jde od... celozrnných programů, speciálních, žitných a dalších a dalších
jednotlivých sekcí, to co je dobře pro organismus. Takže to je super práce, obrovsky zajímavá, ale
neustále se poučující a vlastně získávání informací.
Teď se podíváme na jednotlivé mediální typy a co na ně říkáte. Co pro vás znamenají noviny a
časopisy?
Časopis pro mě zanmená v současné době... odborný časopis, dá se říci otevřený, upřímný... upřímný
poznatek, vzdělávání dalších věcí a informací. Jinak to... jinak jako, běžný časopis je pro mě ztráta
času.
A stejně tak vidíte noviny?
Noviny a deníky velmi málokdy, abych byl upřímný. Kupuju si je čtvrtek, možná pátek s manželkou,
abysme viděli, co je v televizi. Jinak sleduju, dá se říci, hlavně tu odbornou literaturu a internet nebo
si něco najdu v práci, co je potřeba, to se řídíme vlastně taky. Dneska tou mobilní aplikací se dá
naplánovat cokoliv (POZN), termíny, čas, jednání, odchod, kdy co se, na co se připravit, kde se tam
člověk přemístí, jak si objednat hotely a další věci, takže v podstatě se teď internetem asi nejvíce já
řídím, ano?
Myslíte že teda... teď vám nechci dávat slova do pusy, ale že internet změnil způsob, jakým vy
nahlížíte na...
No jednoznačně, jednoznačně. Zrychlil... jako zpřístupnil. Vemte si, že jako pro mne bylo tenkrát
získat informaci, nutný jet někam na západ, prostudovat si literaturu odbornou tak, abych to uměl, a
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to bylo úžasné, jako... spousta času. Tam než jste odjeli, absolvovali, vystudovali, přečetli a vrátili se,
tak byly dva tři měsíce. Než jste to začali dělat, tu věc, kterou jste si zdokonalil a naučil, tak to trvalo
další půl roku, rok, a mezitím už dávno věda utekla a už zase to bylo o stupeň další vývojový a zase
jste se musel učit něco jinýho. Takže z mý strany jednoznačně internet, kde se vlastně i jazyk osvěží,
cizí... cizojazyčný literatuře dočtu z toho odbornýho, co chci.
To je taky věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Jakými cizími jazyky mluvíte?
Tak já jsem... bohudík, bohužel. Umím plynně německy jako česky, umím pasivně ruštinu a... teď se
snažím učit angličtinu. Takže ostatní... němčina a ruština byla jednozdačně daná ze školy, byla ruština
povinná, tak tam jsme učit museli, a němčinu jsem si sám ze svého zájmu s tím, že pocházím ze
sudetské rodiny, tak v podstatě moje babičky byla Němka, a byla mi k tomu, abych ten vztah a ty řeči,
abych se mohl dát dorozumět a mně to nesmírně, ne bavilo, ale imponovalo k tomu, že to kvůli
řemeslu musím znát, aby jsem se někam dopracoval.
A co se týče toho studia angličtiny, pomáhá vám taky internet?
Pomáhá, spíš tyhlety aplikace, Duolingo nebo nějaké takové tyhlety samostudia a internet a školení
samozřejmě, ale popravdě už jsem na to starší a zadruhý jsem i línej se to učit, takže v podstatě vím,
že už mi tyto řeči stačí do mýho ještě myslím aktivního života, nicméně jsem vystudoval univerzitu 3.
věku a v současné době si vidím po návštěvě Floridy, že je povinnost moje znát tu angličtinu, protože
to je dneska, ta předběhla tu němčinu, která dříve byla tím hlavním dorozumívacím prostředkem pro
Evropu.
Tu univerzitu 3 věku, jakou jste vystudoval?
Opět zase potraviny, zpracování obilí a bylo to, káva... zkrátka potraviny, ze kterých se dělají věci.
Vejška to je Praha, pan docent Příhoda.
Přesuneme se tedy k tomu, jaký pro vás má význam televize?
Televize v podstatě mně slouží na dvě věci. Shlédnutí zpráv, což je většinou tak když jsem doma a čas
to splní a vyjde, tak sleduju televizní noviny, kde dostanu ten hlavní přehled a sleduju ČT Jedničku. To
je jedna věc, to asi budete potřebovat. A jinak samozřejmě, rád se podívám na sport. To znamená
tyto dvě další věci. A potom Dvojka občas má nesmírně zajímavé dokumenty. Ať jsou to historické, ať
jsou to přírodovědné, ať jsou naučné, tak rád se někdy podívám na tyhlety věci a využívám zpětného
přehrávání filmů, kde si navolíte týden nazpět, čtrnáct dní nebo maximálně teda deset dní tady u
toho mého systému, co platím. A v podstatě tam je to pro nás imponující, že si navolíme jakýkoliv
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čas, je to pro nás vhodný, abych viděl to, co mě zajímá nebo se dozvím to, co je aktuální, případně že
mi to poslouží k další práci.
Jaký je to poskytovatel, že máte tu možnost zpětného přehrávání?
Co to mi máme, je to přes... no vidíš, teď jsi mě zaskočil.
To nevadí.
To je jedno, je... je to běžný vlastně, prostřednictvím balíčku, který tady je, ta satelitní televize.
Výborný, děkuju, tam není potřeba vědět, kterou, přes satelitní televizi.
Když ČT1, ČT2 jsou veřejnoprávní stanice, co říkáte na soukromé stanice?
Soukromá média, já je vnímám, je velmi dobře, že jsou na trhu, aby byla volitelnost a každému podle
chuti a podle gusta, jak se říká. A za další je vidím jako malinkou konkurenci a jako... jako další věc,
která je spíš, dá se říci, informativního charakteru, pro mě bohužel druhého kalibru. Není ten hlavní.
Z důvodu, nevím proč, jsem přesvědčenej, že tam není ta pravá pravda (POZN). Jako spíš takové ty
fámy a bla bla bla. Jako Nova, bohužel tu musím jmenovat a nemyslím tím nic špatnýho, že ta televize
je špatná. Nicméně tam jsou takové ty věci, co se týká vraždy, násilí nebo spíš takové té tragédie. Já
chci slyšet celoplošnou pravdu, co se děje a tak dále. A když chci, tak si tu Novu přepnu. Využívám ji
jako doplněk, ne jako hlavní. Jo?
Dobrá. Ještě se tady k tomu tématu vrátíme, já se chci kromě televize zeptat ještě na zahraniční
tvorbu.
Ze zahraniční tvorby abych byl upřímný v podstatě nic, protože využívám našeho českého jazyka a
toho zpětnýho přehrání... CNN, CNN, zprávy CNN, když jsou některé zajímavé upozornění, tak to si
vezmu. A potom je ta zvířecí planeta. Animal Planet. To se mi hrozně líbí, a to protože miluju přírodu.
Dá se říci, že se hrozně rád pohybuju v přírodě, když mám volný čas, a to právě proto mě to tak
uklidňuje a zase motivuje.
A kdybyste měl teď shrnout televizní obsahy a jak vyhovujou vašim potřebám?
Úplně dá se říci, že... já nikdy neříkám 100 %, protože každý se musí zdokonalovat, i já, to je hlavní.
Ale co se týká, minimálně na 97 % mi vyhovují. Jako, protože mám plný rozsah. Já si vzpomínám, když
jsem měl dva, tři programy, jeden! Dřív jako, co se týká, na všechny byla Jednička a bylo hotovo.
Jednička, tam jste měli jenom jeden program, tak jsme na to byli odkázáni a tam právě bylo, že
zneužívali to postavení pro neupřímné, nerovné vyjádření. Teď to vidím zpětně, nikdy neřekli tu
pravdu, která se děla a právě ta zahraniční dosledovatelnost nebo i ty další tyhlety kanály, které je
možné dát zpětně, co se týká ČT24, informativního charakteru a vidíte zprávy ze zahraničí, tak tam se
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teprve teď dozvídám, co se tady dělo před patnácti, dvacety lety, což je pro mě tragédie. Proč jsem to
já nevěděl v té době, když jsem to prožíval? Ale v té době, když mi těch dvacet let bylo, bohužel. Byla
Železná opona, bylo nařízený pouze bezkonkurenční signál televize, pouze jeden první program a
večerníček a zprávy a nazdar.
K tomu bych se ještě potom chtěl taky vrátit, vlastně k tomu, jak to bylo před revolucí, ale ještě
dojdeme ty typy médií. Rádio jste říkal, že posloucháte pravidelně v autě, takže předpokládám, že
hraje velkou roli. Byl to ten Radiožurnál.
Jednoznačně. Já ho mám rád, protože zaprvé, nikdy jsem se v něm nezklamal, co vysílá, a má
vyváženou skladbu. Není to nucený, jako jen sypání politiky do hlavy, ale je tam mezi to muzika, jsou
tam úžasné rozhovory s vědci, se stude... jako s profesory. Dneska jsem poslouchal o rakovinových
věcech, který jsou strašně zajímavý. A tam je ta prevence nesmírně důležitá a to je právě ve všem.
Takže i poučný. Má to poučný motiv, má to informující motiv, má to relaxační motiv, protože mi dává
hudbu příjemnou, zprávy mi informuje a hlavně dopravu. Když jezdíte dneska, tak je to... jedete mezi
praž... jedete ke konci republiky, tak musím vědět, co se děje tam a tam přesně řeknou, jak to je, co
se děje, jaká dálnice. Takže v podstatě to je ten důvod, proč mi sedí, že se můžu plně koncentrovat.
Nějaké další ještě rádio posloucháte?
Mám tam... mám tam Impuls a mám tam další věci, ale ty poslouchám skutečně dvě... country
muziku... Mám tam samozřejmě věci doplňujícího toho, který ale vážně zaberou nějak 4 % celkovýho
poslechovýho času a to jsem pojmenoval 4 stanice dohromady. Ne, že bych byl úplně jím oslepenej,
když si chci zase převolit a tohleto dát, tak je to velmi hezké a rád i poslouchám noční hudbu ČT2... na
Rozhlasu 2, pardon, když se vracím někdy pozdě domů, tak jsou tam úžasný... jako ty celý opery a tak
dále a to je pro mě taková, teďkon, poučná a hlavně uklidňující hudba.
Takže to je také v rámci vlastně auta.
Ano, to samozřejmě.
Takže se dostaneme už k těm novějším médiím, k počítači. Jaký ten pro vás má význam?
Počítač jednoznačně ukládání, odstranění nějaký tý písemný dokumentace. Známky, pošta, chodit
tyhlety věci, zdržování času. Totálně mně uvolnily cesty, schránky a tak dál. Slouží mi to jak pracovně,
tak soukromě. Můžu pracovat neustále, takže jsem napojenej... jestli jsem teď doma, tak můžu tvořit.
Teď můžu tvořit práci, když mám na to chuť a náladu. Já mám totiž volnou pracovní dobu... Takže to
jako mi nabíjí a za další je to tím, že to je dost užitečný, tak si teď zaplatím účet. Což je úžasný,
z banku, co jsem dřív jako musel na poštu. Vystáv frontu a tak dál. Ztráta času, nervy, nemoc – ten
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kýchal před váma, ale nechci to rozebírat, abysme se vrátili k těm tématům.
Takže zkrátka je to daleko jednodušší, slouží tohleto věci a je to budoucnost, protože to bez toho, to
dneska vidím, počítače řídí celý výrobní linky, na kterých já pracuju. To dřív nebyly. A dneska se daj
ovlávat z tohoto mobilu, já dokážu zapnout kynádu v Mladé Boleslavi. To je některou pec, aby teď
pustila program a začala péct a vidim v dosledovatelnosti 14 dní nazpět, co se v té pekařině dělo. Což
je úžasný a přes signál se dozvím věci, takže to je úžasné toto.
Ještě napadlo mě. Používáte tedy ten telefon. Máte i notebook nebo máte...?
Mám, mám notebook, mám telefon, mám počítač v práci pevnej, stolní a využívam notebook a mobil.
Mobil mám právě propojenou poštu, na firemní, a já v podstatě si čtu. Takže já to vlastně vidím,
tohleto věci, a tam mám i přístup přes mobil na svoje úložiště a tam se dostanu přesně do svých
složek, když chci něco odeslat.
Pamatujete si, kdy jste měl první počítač nebo kdy jste s ním přicházel do styku?
No, to je... to musíme zapřemejšlet... První počítač, člověče... určitě to bylo po revoluci a určitě to
bylo hodně pozdě. Čili to bylo snad když mně mohlo bejt... to vůbec nebylo... když jsem byl v Michli,
až když jsem se vrátil, tam byly první, jo, to vlastně začaly ty velký, obrovský krabice, takový ty vlastně
stolní počítače... To byl, kolik to mohlo být roků... no, to mohlo bejt, to mohl bejt až takovej nějakej
95, 98 rok, určitě... nevím přesně rok, ale v tomto období asi, takže pro mě v 35 letech života, takže
až jako...
A to bylo tehdy kvůli práci nebo z osobních důvodů?
To bylo kvůli práci, protože mě to nenutilo, neznal jsem to, neuměl jsem to a neměl jsem na to
peníze. Neměl jsem na to prostředky. Tenkrát ty počítače stály 50 tisíc. Na tu dobu byly velmi drahé,
kdežto když to pořídila firma a začala v tom provádět programy a receptury. Nejdřív jsem byl
odpůrce, jako asi 80 % těch lidí, ale pak jsme viděli, že to slouží, že nám to slouží k tomu, že se tam
ukládají hlavně receptury, že se to nemění, že je tam dobrá dosledovatelnost a hlavně že je to přesně
pro ostatní, že to musí každý řídit a dodržovat. A tak jsem v tom viděl jako tu budoucnost.
Takže jste se s nimi naučil zacházet v zaměstnání?
Naprosto, jednoznačně.
A kdy jste ho potom začal používat pro osobní potřeby?
Pro osobní potřeby jsem ho začal používat, když jsem se s tím seznámil v práci a začal jsem to dobře
aplikovat, tak v ten moment jsem viděl, že potřebuju domu počítač sám pro sebe, abych si mohl
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vyřizovat komunikaci. A to bylo když mně mohlo bejt nějak 42 let, což znamená 2005. Před nějakými
20 lety (smích), dá se říci.
A dneska byste řekl, že se na počítači orientujete dobře?
Tak dá se říci základy. Nejsem samozřejmě nějaký člověk, co dokáže naprogramovat program. Nejsem
programátor, nejsem IT technik, nejsem žádný tyhlety... Ale ty základní věci, co se týká Power Point,
Excel, prezentace, Wordy, tabulky a ty základní věci pro tu běžnou komunikaci, co potřebuje moje
profese, si myslím, že zvládám.
A co se týče orientace na internetu?
Orientace na internetu taky. A ne 100 %, abych s tím uměl totálně manipulovat, jako úplně ukládat
články a dávat a kopírovat, ale co chci, tak si to v tý sekci najdu, jako to problém nemám. Takže já si
myslím, že internet, znalost takovou já hodnotím na 60 % a tyhlety běžný komunikace 90 %.
Když přijde na informace a zprávy a tak dále, jaké webové stránky navštěvujete? Z jakých zdrojů
čerpáte?
Ze dvou, tak samozřejmě chodím hodně na Google. Promiňte, to je ten komunikační co je jakoby ten
běžnej informativní, to je internet. Ale z webů z ČT24 hlavně a opět zase z Radia Forum, to je vysílání
a tak dále. Takže taky, takže to jsou tyhlety... a to na ty odborné weby. Primárně, Firma nebo Vejška
(???) tyhlety studijní, nevím, jak se to přesně nazývá ve vaší terminologii.
No a když jste začínal s internetem poprvé přicházet do styku právě pro vaše osobní užití,
pamatujete si třeba nějaké věci, které vám byly nejasné nebo jestli jste měl s něčím problémy?
Já jsem nemohl pochopit, jak se to řiká, šuplík, založíte a vložíte. To znamená, že v tom počítači jsem
furt sháněl, kde to má ten papír? Kde se schová v tom šuplíku. To mi nebylo jasný, to jsem řikal, jak si
to může pamatovat? A pak když jsem viděl, že si to skutečně fernster, okno, dáte do novýho, do
pravý přihrádky, máte ty políčka, když nás učil tenkrát ten kluk, co nás měl na starosti, tak to mi bylo
v první fázi, jsem říkal, tyjo, to je – a co když přijde proud? A pak jsme měli pravdu, když doš... dojde
k výpadku, tak jste neexpedovali... on řekl bohužel. To jsou takový ty věci, dneska už je to... uložitelný
zdroje nebyly, náhradní agregátory. Takový ty věci, který vlastně v podstatě jako to suplovaly, tyhlety
věci. Takže to jsem říkal stejně musíte mít papír. Jenže dneska už je papír pro mě jen když si chci dělat
črty, když jdu na pivo s kamarádem nebo takhle.
Mám tu ještě otázku na takovou podskupinu internetu. Co říkáte na sociální sítě? Máte k nim
nějaký vztah?
Já sociální sítě, jo, občas je sleduju, ale že nějakej ryze, ryze silnej síť, já jako... necítím jako...
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Máte nějaký profil někde založený?
Ne.
Facebook?
Ne, já to právě nechci. A řeknu důvody. Já říkám, proč? Já když něco chci, tak to řeknu otevřeně a
píšu mailem, poštou, tyhlety věci. A já necítím potřebu to s někým sdílet. Jako to, hlavně to co vidím
na tyhlety polosoukromý věci, co se děje, a pak to vidím, jak se to někde dokáže i zneužít, jako
stahnout, tak spíš z obavy, z nepotřeby a z nezájmu to nechci. (POZN) Jinak jako samozřejmě bych si
to i... bylo by to dobrý. Vidím, že to strašně urychluje, předává informace, získává zá... pro nás
zákazníky. Firma to má, ale já dokud mě do toho nebudou nutit, tak to radši nebudu potřebovat. Ne,
že bych měl strach se s tím seznámit, ale spíš z toho důvodu, že sem pak toho otrok. Neustále se
k tomu vracet, odepisovat, dívat se do toho, jestli něco nepřišlo, kdo mě psat a tohlento a teď si...
Ještě víc to potom motá tu hlavu. Ta hlava potřebuje být občas čistá.
Jasně. Vlastně už jsme se bavili o mobilním telefonu z toho profesionálního hlediska a tak dál. Kdy
jste si pořídil chytrý mobilní telefon?
Tady ten, to jsem... to je deset let na svět to může bejt. Tak nějak to máme, 2009 no...
Přimělo vás ho koupit asi to, že pro vás byl praktický?
Obrovská praktičnost, dostupnost ceny. Tenkrát ze začátku si pamatuju první mobily, to přišel frajer a
měl takovejhle kufřík a kliku a sedl si a takhle s tím točil a pak vzal telefon a takhle říkal, kdo volá? A
já si říkám, co to je, to jsme měli na vojně spojovatelníka takovýho. To ale ne, já chci říci, tohle. Tehdy
byla televize barevná a všechno takhle v obrovských bednách, to bylo, jako myslím, monstrum.
Dneska to je v takovýhle krabičce a máte tam fotoaparát, máte tam 20 aplikací, různejch, co chcete.
Nebo tak dál. Položíte, zavřete, voláte, propojíte se a bomba. Takže tohleto, tomu já hrozně...
fandim. A fandim tomu i z druhého důvodu a to je fakticky ten zdravotní. Já mám... jsem takovej... já
sledující člověk, kterej ovlivňuje a chce zdravý lidi, protože jsem si prošel těžkou nemocí, velmi těžkou
nemocí, a viděl jsem, jak to jde do neurologie. Já jsem se na té neurologii loučil, jak mi robot operoval
mozek a to jsou takové strašné věci. Teď mi potom ten primář vysvětloval, že on mu vlastně jen
navolí a on to sám dělá. A to jsou věci, kde já tomu hrozně fandím, aby to šlo dopředu, protože to je
ta přesnost a je to super. Zkrátka, víc k tomu nemám co dodat.
Používáte na tom telefonu i nějaké další aplikace, jako třeba volnočasové?
Krokoměr, teďko když jdu. Chodím ven rád se projít na tyhlety věci. A aplikace, takový to... ano,
samozřejmě všechny, jak se říká, tyhlety minutníky, jak... asi dvacet aplikací.. teď je nechci jmenovat,
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ani si na ně nevzpomenu, ale kdybych si je začal číst, tak vím přesně, co využívám. Takže využívám je,
ale jen k tomu, na co mi slouží.
A jasně tedy je vidět, že to vidíte pozitivně.
No, jednoznačně. Jednoznačně a jako už dneska vidím, že by to ani nešlo vrátit nazpět. Prostě ta doba
taková je a bohužel bude ještě dál. A tím, že nejsou pracovní síly nebo nechtějí dělat ty lidi ty profesi,
který jsem se já zasvětil, takže já už dneska přemýšlím i nad tím, že budeme muset robotizovat
pracoviště. Vyloženě, že tam bude muset být robot, který to místo těch manuálních jednotlivých
pohybů nahradí, a ten nebude odmlouvat, nebude brát mzdu, bude chodit v noci, bude chodit o
svátcích a o Vánocích a bude dělat přesně.
Teď jsme se dostali do budoucnosti, já bych šel zase trošku zpátky a ještě bych se zastavil u médií
před revolucí. Jaký jste k nim tehdy měl vlastně vztah?
Hele, jenom to, že jsme noviny si přečetli informativně v práci, protože skutečně, ta pekařina, já
bohužel jsem tím poznamenán, to je každýho profese... a tam se peče ráno, odpoledne, v noci,
v sobotu, v neděli, o tom hovořím. A je to v podstatě, že jsme si to přečetli a dívali se na sazku, na
sport (smích), na tyto věci. A ty politický dění, já jsem tomu nikdy nefandil. Já jsem nikdy nebyl nějak
vyloženě zapálený do tady těch věcí. Je pravda, že jsem neměl možnost třeba se dostat do styku i
s tou druhou stranou, myslím s tou chartistickou stranou, která zkrátka dávala tu protizprávu. Já
v tom vychovanej jsem nikdy nebyl, nepřišel jsem doma do styku, ani v práci, a v tý práci přeci jen do
nás pořád vštěpovali, že pečeme pro děti, pro dětský domovy, pro školy, pro školky a že je to povinno
zásobovat, takže my jsme to brali jako nutnost.
Takže tehdy jste neměl k těm médiím negativní vztah nebo...?
Neměl, neměl jsem. Vyslechl jsem to, jako samozřejmě, že jsem si udělal svůj názor a ten názor byl
proto ovlivněnej tím, že jsem měl informace ze Západu, kde jsem měl druhou rodinu a nechtěl se
zbytečně nějak někde kalit vodu. Zaprvé. Za další jsem... za další jsem neměl přesnej ten zdroj. Takže
to nebylo tohle. A za další fakticky pro mě byla rozhodující ta práce, profese. Proto jsem se taky
dopracoval tam, kam jsem se dopracoval.
Potom tedy po revoluci, jak se změnil váš názor na televizi, na rádio tehdy? Zezačátku hlavně to asi
muselo být docela velká změna.
To byl totální šok, 4, 5 programů, než se to naučil člověk přepínat nebo sledovat, tak jsem si říkal, jak
je to možný, že ten mluvil támhle a teď mluví na tom druhým programu a ono to bylo přetočený. Pak
už to člověk časem pochopil, ale ta změna byla obrovská a spousta lidí a i kolegů se vracelo k těm
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novinám. Protože to bylo, to nevíš, co si máš vybrat, já chci tyhlety věci... Pak se to postupně časem
jako vystřízlivělo jako všechno. Zároveň že se člověk rozhod, co chce poslouchat a tak dále.
Vy jste hned třeba ze začátku zůstal u té televize, nebo jste se postupem času dostával tam, kde
jste jakoby teď?
Já si myslím, že to šlo všechno okolo. Určitě jsem zůstal u televize, dodneška tady je a nebo je tam i
to, co se týká dál, DVDčko a tyhlety věci, co k tomu potřebuju. Ale je pravda, že i přes ní jsem se
dostal na informace... zaujímalo to... bylo to... byl to jeden z hlavních informačních zdrojů. Tisk a
televize. Tenkrát byla ta, po revoluci to bylo obvzlášť velký a hlavně, byla to ta první informace, kde
už to nebylo tolik cenzurováno a mě hlavně zajímaly věci z Paříže, z Londýna, z dění z Evropy a z toho
jsem byl paf. To jsem byl z toho hrozně vyděšenej, že jsem říkal, proč to nevíme? Nebo co to je
takhle, to není pravda, ve škole nás to učili takhle. Teď jsem se i začal hádat s nima, jsem si přinesl tu
knížku a on měl pravdu. Lituju toho, že nás učili nepravdu, to bylo hrozný poznání.
A co se týče mimo zpravodajství a informačních věcí. Co třeba volnočasová funkce televize, když
přišly nové seriály a formáty a tak dále?
Přidávání zvuku, pestrost obrazu, dálkový tlačítko. Dálkový ovladač, který tady dneska je na jakýkoliv
dá se říci elektrospotřebič dneska, co je, tak to usnadnění je tak jako, řekl bych jako... na přidávání
zvuku, ubírání, ostrost, barva, velikost, hlasitost, zrnitost, no to byly úžasný věci, co zkrátka člověku
dávalo jako... jsem si říkal hergot, jak to je možný udělat? Ale to je tím, že nejsem v tom ten profík,
tak ono je lepší vždycky ševče, drž se svýho kopyta, tak jsem se držel svýho těsta a druhý dělaj zase
televizi.
Teď přejdeme k takovým obecnějším otázkám, spíš názorovým od vás. Jaká si myslíte, že by měla
být role médií v demokracii ve svobodné společnosti?
Jednoznačně informativní, pravdivá a měla by bejt, hlavně co se říká, motivující. Já bych byl rád, aby
to... a poučná. Takže jako pravdivá, poučná a zkrátka, dá se říci... takže to jsem v podstatě řekl.
Myslíte, že v současnosti česká média tuhle roli splňují?
No, česká média, dá se říci, splňují to všechny média, nejenom. Já to řeknu takhle, jo? Protože já
mám na to svůj systém, protože máme možnost sledovat i ty zahraniční, tak na každým... nevidím, že
by byly všecky 100% čistý ty média, jako nezávislý. Vždycky tam cejtím trošičku něco takovýho a to už
potom si to musí ten můj mozeček přebrat sám a srovnat nebo si to chce on sám srovnat tak, aby
tomu rozuměl a tak to je. Takže rád si je vyslechnu, proto jsem si oblíbil 3-4 stanice a programy,
kterým dá se říct více věřím.
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Co se týče té závislosti, toho se týkala další otázka. Co si myslíte o tom, jak jsou jednotlivá média,
teď myslím masová média, financována?
No tak záleží na tom, když je to ze státního nebo jestli to vlastní jiný člověk.
Právě, my už jsme se dotkli těch soukromých.
To jsme se dotkli a já to musím říct takto. Já jsem totiž... já jsem pracoval s tím člověkem, kterej
shodou okolností ty média vlastní, takže to jsi se trefil úplně přesně. A jako, co se týká dál, je to... tak
tam cítím jako bohužel upřímně nezávisle řeknu, že jsem tam cítil trošku víc tý propagace než ty
veřejnoprávní televize, v tý svý vlastní jakoby. Ale což jsem já bral velmi pozitivně, protože to zase
přinášelo tomu oboru, tam kde jsem pracoval, to zase přinášelo určité věci a takhle, ale nemělo by to
být asi.
Že jste bral pozitivně to vlastnictví toho média?
Já jsem bral to pozitivní... pozitivní to dění toho vlastníka, co dělal s tou potravinářskou firmou. To
beru dodneška.
Co si myslíte vlastně o tom, teď už jsme se dotkli hodně věcí, teď už možná zopakujeme některé
věci, to se kdyžtak omlouvám. Ale to co vidíte v médiích, když to konfrontujete s vaší vlastní životní
zkušeností. Myslíte, že je to věrné?
Jo, je to hlavně informativní a dá se říct dosti důvěryhodné. Protože, jak... víš, no, to je těžký. Když se
dívám na životopisnej film z Kanady, kde jsem v životě nebyl a teď tam popisujou, jak se ten mědvěd
pohybuje po tom svahu a skáká a loví ty lososy. Tak musím tomu věřit, protože je to tak úžasně
natočený, že si říkám... ano, rád bych to viděl, neměl jsem tu možnost, ale jsem na tom závislej, tý
důvěryhodnosti. Tím, že jsem tam nebyl a nemám ty informace z jiný strany, tak tomu věřím. Ale
pokud vidím třeba... vezmeš si televizi a zapneš si program jedničky a pak se koukneš na zprávy CNN
a podíváš se na ten samej, co se děje, tak už tam cejtíš. Ti řekli tohle, ten řekne tohle a už to není
ono. Takže si tak... důvěřuju, ale prověřuju. (smích)
Podle čeho prověřujete?
Podle svýho vlastního úsudku v mozku. Jednoznarně vždycky jsem dal, vždycky jsem dal na to a nikdy
mi to nezklamalo a jednoznačně já jsem takovej stát nohama na zemi a vždycky jak se říká využívat
svůj selskej mozek. Takže jako naprosto si spočítám, spletu se v desetinách, v tisících a v nějakých
generačních věcech, čemu nerozumím. Ale když vidím, že je nějakej velikej tlak nebo psychologický
dav na to, aby se to změnilo, tak to zrovna neudělám. Zase, říkám si, to je to, to je ta manipulační
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část, kterou moje vědomí a svědomí nechce, aby bylo takhle zmanipulováno, proto se stáhne, vyčká a
nebo jde jinou cestou.
Už se blížíme ke konci, máme tu poslední důležitý okruh. My jsme se bavili o masových médiích
v demokracii. Jakou roli si myslíte, že má internet v demokracii?
Internet je... demokracie je daleko víc kontrolovanější (POZN), protože tam je možnost toho vstupu.
Já to cítím tak, že se může přihlásit kdokoliv, kdo má zaprvné to právo internetový a má tu znalost, se
s tím internetem se přihlásit, tak může tím, že nachatuje nebo hned může dávat kontra otázky z toho
internetu a to se mi nesmírně líbí. Jako z toho, že to je více národnostně kontrolovaný než ten
jednojazyčný... ta informační část. Z tohoto hlediska si myslím, že si nedovolí, internet, si nedovolí
více než ta televize mluvit nepravdu nebo nedávat ty věci, protože se to daleko rychleji dostane
nazpět, by to dostalo tu facku. Rozumíš mi?
Jako ano, ale co si myslíte o tom, že na internetu má každý svůj hlas? Že vlastně i jednotlivec tam
může najít jakoby...
Což je správný. Každej názor by se měl vyslyšet, to bez diskuze, toho jsem zastánce. A já mám k tomu
nyní zase to selský pořekadlo přesně k tomu: není nikdy blbá otázka, ale blbá odpověď. A to je to, že
každej by měl mít právo se zeptat, dát si říct a jenom ten blbec špatně odpoví. Musíš „ano, děkuju,
zamyslím se, je to v pořádku nebo tak nějak“.
A jakým způsobem byste ověřoval nebo ověřujete informace, co najdete na internetu?
No, jako tohle... to je ta odborná kniha, co si dostuduju a tam přesně vidím tohleto zpětně, vazbou
z vysoký školy, kde jsem tam dostudoval, jaký oni mají s tím zkušenosti, kde jsou ve vývoji a když
vidím, kde se to skladuje, tak je to super. Nebo dneska už je ta možnost, že mám kolegy po Evropě,
odborníky na vysoké úrovni, tak vezmu a zavolám, telefon, a jestli on to viděl a sledoval tak řekne
ano, je to super. No a nebo řekne, byl jsem tam, je to pravda, nebo doporučuju lepší. Takže
v podstatě takový informativní.
Takže ta možnost se spojit s těmi lidmi, v tom vidíte tu výhodu.
Ano, tak tak, ano. A hlavně rychlý, jo? Jako, teď jsem, mám kolegu v Lichtenštejnsku a je to úžasný.
Jako, než se k tomu dostat dříve tou cestou? Špatně. Špatně, špatně! Tady je to hned a on nám píše,
že kde ty, já jsem tamhle, já odpovídám a máme schůzku. Jo? Je to paráda. Takže to je asi všechno.
Ještě poslední otázka. Jak si myslíte, že internet, různé stránky, ale třeba i zpravodajské weby, ale i
další, třeba právě sociální sítě, jsou financované a co si o tom myslíte?
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Já si myslím, že ty jsou financované samozřejmě taky, jako oboustranně, ať už je to tou soukromou
nebo nějakou investiční společností. To je... nebo s tím... Myslím si, že to, je to víc demokratičtější a
přístupový, i když... prostě... toto... přesně vám nepovím.
Co si myslíte třeba o reklamě na internetu?
Jednoznačně já (uchechtnutí)... Reklamy na internetu jsou velice dotující pro tu společnost, protože
jsou nesmírně drahý. A je tam... je to možný si ověření a to v podstatě pronikly ty reklamy i do
normálních televizí, takže jako proč ne. Reklamu proč ne a... je to součást... pro ten internet je to
součást příjmů. Obrovská.
Nevidíte v tom teda rozdíl mezi masovými médii?
Ne. A tam taky je reklama. Vezmete si tady cokoliv, časopis, a máte tam hned abyste šel si koupit na
Vánoce, 50 % sleva na stromeček nebo něco. Jestli tam oni dají zase jinou reklamu, tak... Reklama je...
vadí mi, když je film, celý, když běží, tak mi vadí, že mi rušej. Ale jinak mi nevaděj, to nějaký když si
tam běžně něco...
Na internetu je možnost ty reklamy přizpůsobit na základě dat...
A nebo to vypnout. To zase obráceně, přeskočte reklamu nebo já napíšu, že to nechci si dát, aby se to
nezobrazovalo a tak dále.
Dobrá. Poslední, zastřešující otázka. Kdybyste měl nějakým způsobem shrnout vývoj médií a
technologií od doby před revolucí po současnou dobu, tak...?
Je to tisícinásobně lepší.

Rozhovor 4
Respondentka (AB), 60 let

Začal bych ten rozhovor takovým vaším představením. Jak se jmenujete, kolik vám je let, jak jste
vzdělaná a kde pracujete?
Jmenuji se A.B., 60 let, knihkupec, Luxor...
A odkdy tam pracujete, kde jste pracovala předtím. Jak byste popsala svoji kariéru?
No, pracuju tam asi 16 let, předtím jsem uklízela ve škole a předtím jsem byla 9 let doma... a předtím
ještě jsem dělala v pražských pekárnách v kanceláři.
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Vlastně s panem manželem jsme pokryli už trošku jaká média vlastníte, že máte televizi, ale
řekněte mi i vy sama za sebe. Máte chytrý telefon třeba?
Ano, mám.
Používáte počítač?
Ano.
A posloucháte rádio?
Jo, rádio poslouchám.
Dobrá. Jaké jsou vaše zájmy, čím trávíte volný čas?
No, ráda si čtu... starám se o rodinu... jdu ráda do kina, do divadla...
Takže kultura?
Jo, kultura.
Co pro vás znamená veřejné dění?
No jako, zajímám se o to...
Takže, třeba... politika, ekonomika, věda?
No, spíš asi o tu politiku.
Když se chcete dozvědět něco víc o veřejném dění, tak jak postupujete většinou?
No, něco slyším v rádiu, v televizi, nebo se podívám na internet?
Kam na internetu, na jaké weby třeba chodíte, kde hledáte informace?
No... Seznam, idnes...
Co se týče třeba... říkáte, že se zajímáte o kulturu, tak když chcete něco nového vědět o tom, tak
z čeho čerpáte?
Tak taky na tom internetu si to zjišťuju.
Dobře. A co se týče třeba četby, používáte k tomu jakoby třeba právě telefon nebo něco? Nebo
spoléháte na knihy.
Nene, knihy, prostě.
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Dobře. Teď se podíváme na konkrétní média a začneme u novin a časopisů. Co pro vás znamenají
noviny a časopisy?
No, noviny už jako moc nečtu... A časopisy, taky si nic nekupuju.... Jo... někdy si beru Metro, si čtu
Metro, když mám ranní a jináč Aneta má ten Respekt, tak si někdy čtu ten Respekt (POZN).
A říkala jste, že teď už nekupujete. Dříve jste...?
No, dříve jsme si kupovali tu Mladou Frontu....
Proč jste přestali?
No... kvůli majiteli, už to není takový, jako bývalo.
A že jste třeba nepřešli na nějaké jiné noviny, proč jste je přestali úplně kupovat?
No, nám nějak vyhovovala ta Mladá Fronta.
Jaký máte názor obecně na noviny v Česku? Na výběr novin a časopisů.
No myslím si, že časopisů je hodně, jako... A novin jako asi, nevím... moc kvalitních... jestli máme dost
kvalitních. Myslím si, že asi moc ne. Že už dneska to lidi asi tolik nečtou, no.
Napadá vás něco, co by se muselo stát, abyste znovu začala kupovat nějaké noviny nebo časopis?
Co by vás nalákalo?
No dřív jsem si třeba... to Téma... ale taky už mě to pak nebavilo (smích). Nevím, muselo by to být
něco hodně zajímavýho třeba.
Přejdeme tedy k televizi, co pro vás znamená televize?
No, občas se na něco dívám, třeba někde nějakej seriál.
Jaké seriály třeba sledujete?
No, třeba... nějaký kriminální.
No a co se týče televize jako zdroje informací?
Jo, někdy taky se díváme na Jedničku na ty události...
Díváte se společně?
No, s mužem někdy...
A sama sledujete také?
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Ne, sama ne (smích).
Takže oblíbené televizní kanály – ČT1 na zprávy tedy předpokládám. Máte ještě jako nějaké další
oblíbené kanály?
ČT a... (...) Jo, někdy se podívám na ty seriály a to je Nova 2 myslím, no.
Jaký máte názor na televizi dnešní? Na nabídku televize?
No já myslím, že si asi každý vybere. Kdo chce si vybrat, tak si vybere...
Myslíte, že je to dostačující?
Jo, no...
Změnil se nějak váš názor na televizi oproti tomu, jak jste ji vnímala dříve?
(...) No... dříve jako za totality jo...?
Ne, obecně, dříve ve vašem životě. Začněme třeba za totality, pak se dostaneme dál.
Jo (smích). Ne, já myslím, že je to stejný...
Co se týče rádia, jaký má pro vás význam rádio?
Jo, že tam... ty písničky když něco dělám, že poslouchám... no... no většinou takhle. Takže jako...
občas i tam něco řeknou zajímavýho...
Co třeba vás zajímá v rádiu?
(...) No tak... různě... co tam jako řeknou...
Takže zpravodajství obecně?
Jo, tak, obecně.
Jasně. Frekvence tedy jako oblíbená stanice asi je.
Jo.
A změnil se váš názor na rádio oproti dřívějšku?
Ne... já myslím tak stejně...
Řídíte, že byste ho třeba poslouchala i v autě?
Ne, neřídím.
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Mluvíte nějakými cizími jazyky?
Ne.
Teď přejdeme k novějším médiím. K počítači, jaký máte vztah s počítačem, co pro vás znamená?
Jo, je to dobrý, že si tam člověk najde, co potřebuje a tak, no... tak je ten Facebook... a když něco
třeba mě zajímá, tak si to tam najdu. Že jako je to dobrá věc...
Pamatujete si, kdy jste přišla do styku poprvé s počítačem?
To nevím.
Ani přibližně? Nebo proč jste si ho třeba koupila poprvé?
No my jsme měli, když ho potřebovala starší dcera jakoby do školy.
Tehdy jste tedy postupně začala na něm pracovat vy?
Ano, jo.
Jak často ho používáte?
Tak... tak třikrát týdně... (...)
A většinou když na něm tedy potřebujete něco najít?
Ano nebo podívat se třeba na zprávy nebo na Facebook.
Jak dobře byste řekla, že se na něm orientujete, že s ním umíte zacházet?
(...) No tak... snažím se, no. Někdy mi pomáhá teda dcera, když něco potřebuju, složitějšího.
Co třeba zvládáte na počítači. Jak to funguje, když si k němu sednete?
Teď nevím, jak to myslíte... třeba na banku přes to heslo se dostanu (POZN), na Seznam... no, přes ty
různý hesla se vždycky snažím se dostat.
Takže většinou s internetem pracujete?
Ano.
A že byste vytvářela nějaké texty nebo tabulky.
To ne (smích).
Když jste se poprvé učila zacházet s počítačem, jaké to bylo pro vás?
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No, bylo to docela těžké.
Pamatujete si, co vám třeba jako dělalo problémy tehdy?
...
Nebo co vám je dělá doteď?
... Jo, třeba netisknu... no...
Dobře, klidně můžeme jít dál. Říkala jste, že navštěvujete třeba iDnes nebo Seznam, jako ty
webové stránky. Jak dobře se orientujete na internetu mimo to? Zvládla byste si vyhledat
informace i jinde? Jako na jiných stránkách?
Jo... jo... když bych to zadala třeba... tak si myslím, že jo... no...
Ehhh... tak s tím se vlastně i pojí, jak dobře se orientujete na internetu, jak dobře víte... no, jak
dobře se orientujete na internetu. Pardon, už je pozdě.
(...)
Říkala jste, že používáte i Facebook, třeba. Takže ten vlastně taky jakoby se s tím pojí. Kdy jste si ho
založila?
No, to bude asi tak dva roky, tří...
A z jakého důvodu?
No, že jako to bylo... že to už mělo hodně lidí...
Hodně lidí z okruhu přátel?
Ano.
A jaký pro vás má Facebook význam dneska? Co tam děláte, čím vám to přijde užitečné?
No, já se dívám, jak třeba žijou jiný, když tam dávají ty fotky a tohle... No... tak, no...
Čerpáte tam odtud třeba i informace?
Jo, když tam se nabízí, tak se na to dívám, co to je... nevím...
A sama tam také přispíváte něčím?
Ne, to ne... (smích)...
Sledujete tedy jen.
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Jo, spíš sleduju.
Přikládáte informacím, co vidíte na Facebooku velkou váhu nebo to berete spíš s rezervou?
No, spíš s rezervou, no...
Máte ještě účet na nějaké jiné sociální síti?
Ne.
Co se týče chytrého telefonu mobilního. Vy jste říkala, že máte, že? Jak dlouho ho máte?
Tři roky...
A proč jste si ho pořídila?
No protože jsem měla starou Nokii a chtěla jsem prostě mít lepší...
A jaký pro vás má význam?
(...) No... já nevim... dá se tam na tom víc věcí, na tom novým, než na tom starým, žejo. Tam je dobrej
foťák... a... já teda nechodím, ale někdo chodí na to... na internet, na Google... no...
A to vy nepoužíváte?
Nene, ale... že se tam dá zase víc těch informací jako všeho, no.
Spíš pro vás teď myslím, k čemu vy ho používáte?
No, já ho používám normálně. Jako na focení... jako... no... moc jako ne... na ty další funkce.
Takže žádné aplikace tam třeba nemáte, takové ty programy, jak tam jsou, na které můžete
kliknout?
Ne, to já nezkoušim.
Na Facebook tam taky nechodíte?
Nene, to sem jenom na počítači.
Uh huh, tak spíš jako klasický telefon, jen s lepším foťákem?
Ano, jo.
Nic dalšího tedy vás...?
Ne.
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A proč ten telefon jinak nepoužíváte? Ty další funkce?
No... protože to je na mě moc takový složitý.
Kdybyste třeba měla... nebo... kdybyste se to chtěla naučit, jak byste postupovala?
No by mi to musel někdo jako... vysvětlit... a pak třeba bych na tom používala.
Dobře, takže internet na tom smartphonu nepoužíváte.
Ne.
Teď se vrátíme v čase trošku zpátky, před revoluci právě. Jak byste popsala, jaký jste měla tehdy
vztah k masovým médiím? K novinám, k televizi?
(...) No tak... moc jsem tomu nevěřila, žejo? No... byl jeden problém nebo dva a teď tam prostě byly
takový ty... zprávy různý, no... teď se na to nedalo pořádně dívat, no...
Věděla jste tehdy, měla jste představu, jak média fungují? Proč je tam to, co tam je?
Jojo.
Co jste si myslela o tehdejší zábavné tvorbě, volnočasové tvorbě, která tam byla?
No tak na tu dobu asi jako jo (smích)... To... tehdy byla taková, no.
Vyhledávala jste přímo nějaké alternativní zdroje? Třeba nějakou samizdatovou...?
Nevyhledávala.
A potom, po revoluci, když se to vlastně velice změnilo, objevily se nové pořady, nové formáty, co
jste na to tehdy říkala? Jak se změnil tehdy váš vztah k novinám a k televizi?
Jo, bylo to tehdy úplně jiné, žejo... bylo to hned něco jinýho... i v televizi to prostě... začalo bejt jiný...
takže jo, tak to bylo lepší.
Pamatujete si, co vás třeba nejvíc zaujalo tehdy?
Jo... tak... to je víc věcí... (smích)
A některé kdybyste jmenovala nebo třeba popsala, co se vám nejvíc líbilo po revoluci?
No, že už to bylo svobodnější vlastně, žejo. Už se to říkalo, jak to má být, jak to bylo a tak, no...
Co jste tehdy sledovala třeba v televizi právě?
... No... sledovala... jo, ty... tam dávaly... Dallas, tam dávali tenkrát.
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Takže takové ty pořady co přišly z Ameriky a...?
Ano, ano!
Co jste říkala na novou podobu televizních stanic, třeba na Novu a Primu a tak dále?
Jo, tak třeba ze začátku člověk byl nadšenej, že jsme měli víc programů, žejo... takže by se na to
díval... ale pak už to nějak postupně začalo... No, pak už tam začaly dávat nějaký ty převzatý a tak,
no...
Jo. A co se týče třeba zpravodajství právě potom po revoluci? Co jste na něj říkala, jak vám přišlo
kvalitní?
(...) No jako tak ta Jednička byla taková... kvalitnější, vážnější. Na Nově tam vždycky byly nějaký spíš
takový... nějaký ty vraždy a takhle... a na tý Primě snad taky... no...
Takže kdybyste nějak měla shrnout, jak se vyvíjel váš vztah k médiím od revoluce doteď ještě?
Jo... no tak se jenom dívam třeba jen na některé pořady... no...
Jste říkala, že třeba zezačátku ta Nova byla třeba něco, z čeho jste byli nadšení. Postupem času se
to změnilo?
Jako... jako jo asi...
A kvůli čemu?
Jo... no... nevim... (............................................................................................) Nevím, spíš jsme se pak
už dívali vždycky na tu jedničku než na tu Novu. Tam se nám zdály jako lepší programy.
Dobrá. Tohle budou takové obecnější otázky. Jakou roli podle vás mají hrát média v demokracii
nebo ve svobodné společnosti.
(...) No měly by jakoby... informovat pravdivě, aby ty lidi si udělali představu, žejo, když se něco děje,
aby věděli... žejo? To je správně...
Myslíte, že to média v současnosti splňují v Česku?
No... asi tak napůl (rozpačitý smích).
Proč napůl?
Nevím, myslím si, že... někdy něco jo a pak, že někdy se jako... že už nejsou tak kvalitní ty novináři.
Někteří teda, jakože... že prostě to neinformujou, jak maj.
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To byla další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Co vlastně pro vás znamená ideální novinář?
Jak by podle vás měl informovat?
No tak třeba jako v tom Respektu, něco takovýho.
Můžete to popsat?
No... popsat?
No vlastně, jak by měl novinář přistupovat ke svojí práci, aby vám přišla ta práce dobrá nebo
správně udělaná.
No, měl by vyhledávat všechny, když o tom píše, tak by to měl všechno si zjistit jako to je a tak,
vyhledat si k tomu všechny informace... a no... podle pravdy, no...
Vnímáte nějak téma financování médií? Teď myslím noviny, televizi a tak dále?
... No... ne...
Ale zmiňovala jste třeba právě Mladou Frontu Dnes, že jste ji právě přestala odebírat, tak z tohohle
hlediska myslím, co na to říkáte
Jojo.
Tak co na tohle říkáte, na vlastnictví různých médií různými lidmi?
No tak... není to dobrý, žejo... když vlastně Babiš vlastní Mladou Frontu, Lidový noviny, takže to není
dobrý no... že tam není nikdo nezávislej...
Co by pro vás znamenalo, nezávislý?
No, nezávislý. Já nevím, někdo... někdo asi cizí... že by jako do toho nemluvil a takhle...
A co se týče teda veřejnoprávních médií, jako je Česká televize. Co si myslíte o jejich pravidlech,
podle kterých vznikají jejich obsahy?
No, já si myslím jakože dobrý, no...
Věříte tomu, co vidíte v médiích?
No všemu ne...
Podle čeho se rozhodujete, jestli něčemu věříte nebo ne?
(...) No, to nevim... (smích)
Klidně můžete zapřemýšlet.
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No tak třeba si myslím, že o tý události, co tam řeknou, si myslím něco jinýho, že mám jinej názor, no.
Děláte třeba to, že si u nějakých věcí vyhledáváte sama informace, třeba právě prostřednictvím
internetu?
No, někdy jo...
Co se týče internetu, vy jste říkala, že nemluvíte cizími jazyky?
Ne.
Myslíte, že to mělo nějaký vliv na to, jak používáte internet?
No... myslím že mě to trochu omezuje no... když je tam třeba něco anglicky a tak, no...
Považujete internet v dnešní době a orientaci na něm za důležitou?
Ano.
Proč myslíte, že je důležitá?
Protože se dá spoustu věcí třeba vyřídit přes ten internet, no...
Co třeba v profesionálním životě? Jakou roli hraje internet v profesionálním životě? Jaký máte
názor na to, že vlastně... většina zaměstnání se dneska... nějakým způsobem v nich setkávají lidé
s internetem.
No, že už to je vývoj doby, že už to asi jinak nejde, no.
A myslíte, že je to dobře?
No myslím, že je to asi dobře, že by to asi jinak nešlo.
A pro vás osobně?
Jo, taky se učím v práci nový věci na pokladně a to... no...
Co se třeba učíte?
No, nový programy na pokladně a tam jsou různý funkce, co může být na vrácení a tyhlety, tak se to
musím všechno naučit.
Myslíte, že vám to ulehčilo práci?
No, nevím, jestli ulehčilo, ale řekli nám, že ten novej program, že je lepší.
A vy si to myslíte taky?
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No (smích)... no tak až to všechno asi porovnáme, taky jsou dost poruchový ty pokladny, ale myslím
si... že to... že to bude dobrý, no.
Myslíte si, že internet ovlivnil společnost?
No, já bych řekla že ano.
Jakým způsobem?
No, že si hodně lidí vyhledává různý informace, třeba jdou k doktorovi a říkají, že četli na internetu to
a to a takhle no... třeba víc lidí že se takhle starají o sebe.
Co třeba jeho role v demokracii a ve svobodné společnosti? Role internetu?
... Ale jo, myslím, že je dobrá. Prospěšná teda...
Jakým způsobem třeba může internet prospívat?
No, můžou se takhle různě domlouvat na něčem a takhle... no...
Myslíte, že... myslíte, že nějakým způsobem internet změnil televizi a noviny a taková další média?
Nebo změnil se váš přístup k nim, potom co jste dostala internet?
Hmm, třeba jo...
A jakým způsobem?
No, že jsem si třeba mohla vyhledat ty informace a tak.
Považujete to... myslíte, že to bylo dobře?
Jo, myslím, že jo.
A ještě jedna, taková zastřešující otázka vlastně. Kdybyste měla nějakým způsobem shrnout, jak se
vyvinula média a technologie od doby před revolucí až po současnost, jak byste to shrnula, jak to
zasáhlo vás?
(............................................) Jako... jestli to čtu, nebo...?
Ne, jakou roli hrají ve vašem životě, jakým způsobem to změnilo váš život?
Jo... No... tak... že si teď můžu v tý televizi třeba... je víc programů a vybrat si prostě. No, že to je toho
víc a takhle. Víc těch stanic různých a vybrat si podle sebe, co potřebuju. No, když nechci, tak
nemusím, žejo. No...
Dobře, ještě něco, co vás k tomu napadá, co byste k tomu chtěla říct?
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Asi už ne.

Rozhovor 5
Respondent (Š), 50 let

Nejprve se mi představte. Kolik vám je let, jaké máte vzdělání a jak se vyvíjela vaše kariéra?
Je mi 50 let, mám středoškolské vzdělání s maturitou... a kariéra... jsem zootechnik, ale dělal jsem to
chvilku a pak jsem dělal všechno možný.
A co děláte teď?
Teď dělám obchodního zástupce v jedné firmě.
A čemu se ta firma věnuje, co ta práce obnáší?
Ta firma se věnuje výrobě dveřních výplní.
Viděl jsem, že máte televizor, máte rádio, koukám, máte počítač?
Ehh, já osobně nemám, ale mám vlastně... Mám chytrou televizi, takže to mi nahrazuje počítač.
Co nějaký tablet?
Ne, jenom telefon.
Chytrý telefon máte?
Tak.
A něco dalšího máte? Nějakou informační elektroniku s přístupem na internet?
Ne, už nemám nic.
Jaké jsou vaše zájmy, co děláte ve volném čase?
Nevím, koukám na filmy, muzika... dobrej rum mně chutná.
Takže kulturní člověk!
Ták, a víkendy trávíme na chalupě, takže v přírodě.
Co pro vás znamená termín veřejné dění?
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Tak možná se na to kouknu ve zprávách, občas to poslouchám, protože hodně jezdím, tak to
poslouchám v rádiu, ale... jako... nevím, veřejné dění. Moc se toho neúčastním, abych vám řek
pravdu.
A napadne vás nějaká definice veřejného dění?
Tak já nevím, shromáždění... protesty a takovýhle věci. Nálada mezi lidma, politika, to je hrozně
moc... to je hrozně moc výrazů...
Dobře. Vy jste říkal, že sledujete filmy, máte rád hudbu...
No, dokumenty a takovýhle věci...
Takže, jak tyto věci sledujete?
Tak... buď... tak, převážně poslouchám v autě, protože v autě trávím většinu svého času, pracovního.
Takže když něco, tak si to pustím, a... málokdy jdu na koncert jako na živej. To už musí bejt.
Máte třeba... k tomu se ještě později dostaneme... máte nějaké oblíbené stanice?
Tak poslouchám rockový rádia, převážně.
To znamená?
Tak Beat, Rock Radio, Rock Zone, Rock Max a pak je tam... teď je to nový rádio... Rock Rádio
Prácheň... poslouchám prostě... Metalománii a takovýhle rádia. Když potřebuju, tak poslouchám i ČT
jedničku... teda jako... ne ČT jedničku, Českej Rozhlas 1, protože občas jsou tam zajímavý rozhovory.
Když už jsem vyduněnej z tý muziky, tak si pustím nějaký mluvený slovo.
A když se chcete dozvědět něco právě o veřejném dění, třeba nějaké politické záležitostiTo se dovím... to se dovím ani nechci, protože právě všude jsou zprávy. Na každým rádiu jsou zprávy,
a tam mi to vždycky řeknou.
Tudíž převážně přes rádio?
Převážně přes rádio a občas si pustím zprávy v televizi, ale moc ne, protože to je černá kronika a to...
jako třeba noviny a takový já vůbec, já je přestal úplně číst. Jo, takže, což je... bohužel obraz o dnešní
době.
To jsem právě... o tom jsem se chtěl pobavit teď, abychom se podívali na nějaké konkrétní tipy a
jako první mám noviny a časopisy. Co pro vás znamenají noviny a časopisy?
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No dřív jsem jako noviny ani moc nečetl, protože mě to vůbec nezajímalo. A když jsem ty časáky,
nějaký no... po tý revoluci, jak sem začaly ty západní časopisy chodit, tak to jsme hltali a dneska
vlastně je to všechno stejný, takže já čtu dneska akorát maily v práci a... občas naší kupujou Rudý
právo a občas když jim, tak si to otevřu a něco si tam přečto. Teda jen Právo no. Takže jako nečtu,
skoro vůbec nečtu.
Před tou revolucí jste nějaké časopisy četl, vzpomenete si na nějaké?
Třeba ABC jsme hodně kupovali... no já nevim už, co to bylo za časáky... jo, Rock, myslím že začal, ne,
to bylo po revoluci. Já nevím no, už si na to... to bylo hrozně dávno.
Nevadí. Ale třeba ABC, to pokračovalo po revoluci.
No, ale to už... to už... jednak už jsem byl starší, žejo, já jsem revoluci prožil na vojně, tak já jsem se
vrátil z vojny a už jsem měl jiný zájmy, rodinu a tak dále. To jsem... to.... nebyl už čas na tyhle věci a
práce, jsem byl v práci, neměli jsme peníze a to... to je jedno.
Jak jste zmiňoval, tak po revoluci sem přišly různé západní formáty, tak na co si vybavujete, že vás
třeba zaujalo.
Tak třeba mě zaujalo, zaujaly mě erotické časopisy. Dneska se tomu lidi smějou, ale za nás, když byla
ženská vyfocená v plavkách, tak jsme si to dávali na skříňky v práci nebo ve škole. A najednou tady
byly časopisy, který mi jsme v životě neviděli, jo? Takže... třeba tohle. Pak samozřejmě auta, jo...
samozřejmě nějaký ty... ještě jsem četl jeden časopis a to vycházelo i za komunistů a bylo to o světě a
jmenovalo se to tisíc... něco... Tisíc zajímavostí a jeden svět (nejspíš 100+1 pozn.), to byla takováhle
bichle a to bylo taky dobrý, ale to nebylo k sehnání, tenkrát se tyhle časopisy nedaly vůbec sehnat,
takže jen když mi to někdo půjčil nebo když jsem na to narazil u nějakýho kámoše nebo tak, ale... tisíc
zajímavostí a jeden svět se to jmenovalo nebo tak nějak. A to jsem taky četl, protože tam byly věci,
který my jsme v televizi neviděli. I když taky to bylo lustrovaný, ale jako... byly tam zajímavý věci i
obrázky, který... dneska si člověk pustí Youtube a má tam všechno... vodopády a všechno možný.
Takže třeba tyhle časopisy jste si půjčovali...
Protože tam byly věci, co mě zajímaly, a bylo to hodně hezky napsaný, jo. A noviny, já nevím no...
snad to Právo jsme četli (...) Jinak noviny... Sedmička pionýrů! Taky nějaký časopis, to taky jsme občas
kupovali, ale jako fakt už se mi to nevybaví jako... nějaký takovýhle.
V pořádku. Vlastně po revoluci přišly nové formáty, které jste říkal, že vás zaujaly, potom jste
postupem času začal ztrácet zájem?
No jako, pak už to bylo všude, žejo.
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Co by se třeba muselo stát, abyste si dneska koupil noviny nebo časopis?
Tak já nevím, já jsem kupoval do nedávna... zas to souvisí s těma technologiema... do nedávna jsem si
kupoval televizní program, každej tejden, protože jsem neměl chytrou televizi a všechno jsem si
nahrával. Jo? A protože jsem byl o víkendu pryč. Ale dneska už... já nevím, nekupuju žádný. Pro mě to
připadá vyhozený peníze, když si to všechno můžu najít někde, jo? Souvisí to všechno s tou koupí tý
chytrý televize, protože já nemusím čumět do počítače, nemusím otevírat noťas, nemusím tady sedět
u stolu, můžu si v klidu lehnout na gauč k televizi a tam si to všechno v klidu přečíst, kouknout a tak
dále. Takže asi tak.
Já jsem tady měl ještě otázku, jestli máte názor na výběr novin v Česku.
Ne, nevím... výběr novin, já si myslím, že... vidím to, vím co lidi kupujou, žejo. Nám chodí Lidovky do
práce a tak dále. Já myslím, že výběr je tady hodně velkej a že se to zúží, protože je to až moc velký.
Že ty lidi, kort ta mladá generace, nebudou číst. Takže dneska veškerý média budou, já nevím, během
20 let, 10, bude všechno elektronicky, takže noviny jako takový podle mě zaniknout. Zaniknou
s úmrtím dejme tomu mojí generace, který jsme byli zvyklí ještě číst noviny, i když teď nejsme.
Protože ty mladý teď už nečtou nic. Ty mají Facebook, telefony... hotovo. A nic než to. Ani knížky, nic,
to už musí bejt.
Myslíte, že je to dobře nebo špatně?
Já myslím, že je to špatně, protože oni neumějí komunikovat, neumí žít s lidma, tihleti mladí lidi, je to
špatně. Já to vidím na naší 14letý vnučce, nebo tý mojí přítelkyně, co má vnučku. To je absolutní
střevo. V jednání s lidma, v jednání, že by někdy někam zašla, něco si vyřídila. Oni neuměj jednat. A to
všechno se člověk naučí buď tím, že se to naučí v mládí, protože my jsme v mládí jenom četli a nikdo
za nás nic nevyřídil, nebyly žádný maily nic, že bysme někam poslali... všechno jsme vyřizovali... Ale
prostě ta mladá generace to nedá no... ta nám degeneruje trošku, bohužel.
Dobře, to máme k novinám. Jaký má pro vás význam televize? Vy už jste to hodně nakousl...
Televize, to je pro mě zábava. Spíš zábava, jo? Spíš zábava než jako že bych... občas se kouknu na
nějaký zprávy nebo něco, ale pro mě je televize zábava... a poučení, dokumenty a takovýhle věci.
Hodně mě zajímá 2. světová válka, takže veškerý dokumenty, tam je jich docela hodně o 2. světový
válce. Moderní technologie mě taky zajímají, co se týče zbraní a takovýhle věcí, to tam všechno je.
Příroda. To já taky můžu, jo? Něco o zvířatech. Takže celkově dokumenty.
Na jakých kanálech dokumenty většinou sledujete?
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Hele většinou to dávají na tom Zoomu, Prima to má hezky udělaný. ČT 2, ta má taky dobrý věci, jo?
Těžko říct, Nova nic, Barandov, to je úplně trapný. Nemám kabelovku. Zase nepotřebuji, protože
nestíhám koukat na to, co tam je. Takže vlastně, kdybych měl kabelovku, tak koukám na ty
přírodopisný programy a takovýhle věci, jo? Ale... já si myslím, že to je zbytečný.
Pamatujete, jaký jste měl názor a jak moc jste televizi používal předtím, než jste si koupil tu
chytrou?
No hodně, taky! Taky hodně, no protože jsem si všechno nahrával, žejo. Tam jsem si koupil DVDčko
s harddiskem a všechno jsem jel na harddisk, takže když nebylo na co koukat v televizi, tak jsem si
přehrával filmy, které jsem si nahrál, když jsem byl buď na nějaký služební cestě nebo když jsem byl o
víkendu pryč. Jako pro mě televize, i když zase existujou názory, že televize je překonaný médium
jako takový, samozřejmě neberu, když se díváte v tabletech a takový věci, že naší generací končí
televizní vysílání, že mladá generace už ani na televizi nekouká. No, další věc!
Myslíte si to i vy?
Jojo, myslím si to, protože oni buď koukaj na to, co tam je, a to se jim nelíbí, nebo si stáhnou nějaký
filmy a koukají na filmy, které si stáhly. Takže myslím si, že televize bude médium, ale už to nebude
médium prvotní – myslím pro ty mladý, teď 10 až 20 nebo 10 až 18 nebo co jim je. Pro ně už to
nebude, že by koukali na nějaký zprávy. Tam budou koukat akorát na StarDance a Československo má
hlas a takový píčoviny, jo, ale už je nebude zajímat nějaká politika nebo něco takovýho, vůbec. Já si
myslím, že ti lidi k tomu vůbec nejsou vedený, ti mladý lidi.
Co se týče zpravodajství v televizi, tak jste zmiňoval, že občas sledujete ČT?
Koukám na Primu, protože je první a když chci opravdu zprávy nějaký pořádný, to je politika, což mě
zajímá jen, když se něco opravdu děje, tak se kouknu na ČT1. Nova, to je černá kronika, kolik lidí
umřelo a tak dále, kdo koho zabil, takže... taky se na to kouknu, protože ne každej člověk tohle má
rád, bohužel, tyhlety věci se na to dívat. Je to tak.
Obecně co si myslíte o českých televizích, o výběru, jaký tady máme?
Já si myslím, že dobrý, protože za našeho mládí jsme měli ČT1, pak nám dělali Dvojku... já teď nevím,
jak se to jmenovalo, Jednička, Dvojka prostě, a buď tam šel nějakej trapnej film anebo nějakej plán,
nebylo to... dneska proti tomu co bylo, tak ta televize... je to hodně zajímavý, ty pořady. Jo, už když
začla první soukromá televize... byla to Prima, ale Prima se to nejmenovalo, tak už tam šly... nevím,
Rambo a takovýhle věci, to jsme vůbec v televizi neviděli, žejo. To bylo všechno novinkový.

61

Co se týče té chytré televizi, jak dlouho vám trvalo si na ni zvyknout a jak dobře ji dokážete
ovládat?
Jako... tak měsíc, než jsem přišel na všechno a to asi všechno nevim. (smích) Jako, první mě dojalo,
jsem koupil televizi, já staromil, a nebyl tam návod! No on je návod v tý televizi, žejo. Tam si otevřete
okýnko a tam máte veškerej návod na televizi, ale to já nevěděl! Další věc, zjistil jsem, že mi tady
wifina zlobivá nedosáhne až do televize, kabel tam nepotáhnu, protože k tomu máme tady... jsem
musel koupit zesilovač, no prostě jsem to musel doladit. Jsem to ladil asi 14 dní, než to vůbec začalo
běhat. No takže, tak ten měsíc... Teď třeba jsem tam zase přišel na nějakou věc, která mně usnadní
pozorování televize, o které jsem nevěděl... to vždycky náhodně na něco přijdu.
Co jste objevil?
Nevím, nějaký vyhledavač, ale jednodušší, že si tam ťuknete, ono vám to najde program a ukáže vám,
co tam je a tak dále, a vy s tím můžete nějak posouvat. Už si to nepamatuju, něco to bylo.
Jak obecně celý ten proces, složitější proces zapojování a zvykání si hodnotíte?
Je to jako se vším, když si něco koupíte nový. Jednou to koupíte, zapojíte, naučíte se to a jedete. To je
jako s autem a jako se vším. Takže je potřeba se to akorát naučit.
Takže to berete jako přirozenou věc.
Jo, mně to nevadí, já se tomu nebráním. Třeba mně trvá počítač v práci, tak když si potřebuju
objednat nějaký zboží, tak řeknu nějakýmu kolegovi, ať mi to to objedná, protože já to nevím. Já to
neumím, nevím, možná bych to dal. Můžu objednávat zase na tý televizi, nebo tady naši maj noťas,
není problém, ale já si říkám, něco objednám, přijde úplně něco jinýho, takže... Já jsem tip, který má
rád kamenný krámy, nebo když něco objednat, tak po telefonu. A to už dneska málokdy existuje, že
bych tam měl číslo, někam zavolal a oni mi řekli ano, nadiktoval jsem to všechno a oni mi to pošlou.
To už dneska 90 % e-shopů takhle nefunguje, jako ze začátku, to šlo už... Takže, to samý jako
nakupování po internetu – kupuju jenom věci, který vím, že... třeba oblečení jsem párkrát koupil,
půlku jsem toho vyhodil, protože mi to nebylo, to neuděláte nic. Nebo jsem to někomu dal, nevím.
Jinak kupuju věci, který jsou jasný – nádobí a takovýhle věci. Nic jinýho nekupuju, ale abych tam
kupoval třeba boty nebo někdo tam kupuje kalhoty, to jdu do kamennýho krámu, dám radši o
pětikilo víc, ale vyzkouším si to a mám to. Takže asi tak.
Dobře, dál tu máme sekci k rádiu, o tom jsme se vlastně už bavili, že většinou posloucháte...
V autě no. Nebo v práci, mám zapnutý rádio internetový, žejo.
Co se týče zpravodajské funkce rádia? Využíváte?
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Jediný co, tak dopravní zpravodajství, když jedu. Mám zapnutou RDSku, tak mi to hlásí, když jsou
zprávy dopravní. I když tady v tom autě je to rozbitý, ale když jsem měl předtím to auto, tak kdykoliv
na jakýkoliv stanici bylo nějaký dopravní zpravodajství, tak mi to okamžitě hlásilo. Takže to je dobrý,
ale jinak na zprávy jen když tam jsou, ne že bych to vyhledával.
Obecně byste výběr rádia hodnotil jak? A to, jak plní svoji funkci?
No dneska rádio zase plní svojí... já když jsem si třeba koupil svoji první věž, tak tam už byla RDSka,
ale tam nebyla jediná stanice, která by ji vysílala. RDSku. Takže, rádio šlo také hodně nahoru. Tam
máte ty... internetový rádia, to je super, a pak jsou ty rádia, ty DABčka, to je taky super, jo, ale na to
musí bejt signál. Bez signálu jste...
Vy je využíváte?
Ne, já mám klasický, co tady chytnu. Buď si pustím reprák a najdu si to rádio, ale zase říkám, nějakou
muziku, v telefonu, nebo pustím reprák a dám tam Youtube a poslouchám muziku, takže jenom
v autě nebo v práci.
Třeba s internetovými rádii máte nějakou zkušenost?
No nevím, v práci, tam rádio nehraje v naší fabrice, žádný, takže jsem si koupil dva repráky a honím to
přes internet, no.
Teď se dostáváme k sekci s počítači, co pro vás znamená počítač?
Práce. (...) To je všechno. (...) Nesnášim, jenom když musím. Práce.
Proč jste se k nim nedostal jinde?
Protože mě nebaví. Já jsem v životě na počítači nehrál hry, protože mě to nebaví a řikam, já jsem
počítač používal jen pracovně.
Pamatujete si, kdy jste s ním přišel do styku poprvé? Třeba přibližně?
No asi v práci!
No a jak jste se na něm tehdy učil?
Tehdy jsem byl mlád, takže mi to ještě šlo. Jsem se naučil všechno, ale tak, že mi to ukázali, všechno
to, co mám mačkat, do jakého programu mám vlézt, co tam mám zadat – a to jsem dělal. Takže
cvičená opice. Ale abych to programoval nebo něco, to jsem v životě nedělal. Čistě jen uživatel.
Cokoliv mi... spadne mi počítač, a já mám trable, protože... už mi měnili třikrát počítač, mi spadnul, za
tu dobu, co dělám ve fabrice, a můžu vám říct, je to vždycky všechno nově udělaný, teď já mám ještě
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Xpčka, teď nám budou dávat Desítky všem v práci, takže zase se to učit. A tak dále, a tak dále. Takže
já neumím vůbec, počítače. Umím si tam najít na Seznamu, co potřebuju a tak dále, ale jako že bych
uměl nějak i... Dobře, obrázky tam umím ukládat z telefonu a takhle takové ty základní věci. Ale co
dodneška třeba neumím je zaškrtnout si část textu někde, pak přijít někam jinam, pak něco
zmáčknout, ono se to tam objeví, dát vyhledavač a... vy víte, o čem mluvím. Tak to já neumím
dodneška, a už mi to říkalo 50 lidí. Takže ono... uživatel, práce. K počítači nemám vůbec žádný kladný
vztah.
Takže nemáte ani už ambici se to učit?
Nemám, já to nepotřebuju a potřebovat to nebudu. Problém je, že to potřebuju – jediný, k čemu já to
potřebuju, je, že jsem si nechal udělat... internetový bankovnictví, takže tam já občas musím vlízt a
něco tam udělat, aby to běhalo, ten účet, jinak to nepotřebuju.
Započítáváte tady do toho i internet, že ho nepoužíváte, třeba právě kvůli zprávám?
No jo, koukám na Seznam, ale to všechno souvisí s tou chytrou televizí. Dneska vlastně to je... de
facto je to počítač, takže já všechno, co potřebuju, tak se kouknu tam.
Tím pádem se můžeme přesunout k internetu obecně. Co pro vás internet znamená?
Já nevim, pro mě internet znamená ulehčení práce, to znamená, že já si tam všechno najdu... a...
jinak pro mě... hele, Facebook nemám, nemám nic. Mám tam dvě mailový adresy, jednu pracovní a
jednu soukromou, a jinak pro mě internet neznamená vůbec nic.
Ani v rámci té chytré televize?
No jo, tak samozřejmě ty funkce bez internetu nefungujou. Tak jenom to. A pak to pro mě znamená,
že, dejme tomu, mám navigaci. Nepotřebuju, no. Dejme tomu v telefonu mapy, že si najdete, kam
jedete, tak to je internet pro mě. Počasí – jak bude za tejden, jestli mám vypnout na chalupě vodu,
když bude mrznout, nebude. To je pro mě internet. Není to o tom, že bych tam visel každý den třeba
pět hodin. Úplně nesmysl.
Zmiňoval jste ale třeba Youtube.
No Youtube jo. Tak to je taky internet, no. To když je léto, tak si otevřu pivko, sednu si, zapnu
repráček, pustím si Youtube a poslouchám muziku, která se mi líbí, ale to je všechno. To samý
internetový rádia, o tom jsme se bavili. Tak to je pro mě internet. Není to pro mě Facebook,
Instagram, není to pro mě dávání věcí, že něco vyfotím, dám to na Facebook, prostě... nemám takový
věci. Ani je nepotřebuju.
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Co třeba zpravodajské weby, jako je idnes a podobně?
To mám v televizi, když budu chtít, mám to v televizi nastavený.
A tam chodíte za jakým účelem?
Byl jsem tam asi třikrát, jen jsem si to stáhnul, že to tam mám.
Takže neužíváte pravidelně?
Ne, ne.
Dobře. Sociální sítě tedy můžeme asi rovnou vynechat.
No to úplně, vůbec, sociální sítě.
A co si o nich myslíte?
Šílený. Za mě šílený jako, protože ty lidi se vzdávají svého vlastního soukromí. Připravujou se o
hromady času, svýho. Podle mě je to takovej čas... sociální sítě jsou hrozný zlo, budoucí zlo pro lidi.
Protože je pravda, že teď my můžeme třeba... Když je strejc, co žije v Americe, má Facebook, a můj
kluk tady prodal auto, strejda v Americe to viděl dřív, než jsme to viděli my, protože je na Facebooku.
Ale to se všechno může obrátit i proti. Takže já nesouhlasim. Je to hroznej byznys, ale já s nimi
nesouhlasím. Sociální sitě mi nic neříkají.
Odhadnul bych, že takových 40 % lidí v mým věku a 40 % lidí starších 60ti let nebo 80 Facebook vůbec
nemá nebo jim ho mladý třeba udělali, ale vůbec ho nepoužívají aktivně. Je to zase věc, bohužel, teď
to není od 10ti do 20ti, ale od 10ti do 30ti. Mám kamaráda, kterými je i 45, kteýmu úplně hráblo
z Facebooku. Furt telefon, furt všechno fotí, furt všechno dává na Facebook, nesmysl. Podle mě je to
nemoc. No, asi tak k sociálním sítím, no.
Co se týče toho chytrého telefonu, který máte, tak k čemu používáte ten?
Práce. (...) Volání, práce. To znamená volání pracovní, SMSky, já jsem klasický uživatel telefonu. No a
zase, máme tam data, takže když potřebuju, kouknu se na počasí, takový ty základní věci. Ale zase,
nepoužívám to, jako to dnes používají všichni. Nedělám tam selfíčka, fotím jen když... fotím jenom
práci. Že bych si tady třeba fotil selfíčko neboj jak jsem uvařil, ne vůbec. Ani s nikým, takže prostě
práce. Telefon – práce. Když přijdu s práce, leží tam a odpočívá. To samý když jsem na chalupě, tak ho
v pátek položím a v neděli ho tam vezmu a odvezu si ho. Mám ho jen kdyby někdo volal, třeba máma
kdyby něco potřebovala, tak abysme byli spojený. Jinak za mě by chytrej telefon být vůbec nemusel.
Takže tam třeba nepoužíváte aplikace, jako je Youtube?
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Používám to, ale jen proto, že to tam je. A používám to jen jako médium, že si z toho pouštím tu
muziku.
I to mě zajímá.
No, tak pouštím si z toho muziku do repráku, tak to používám, ale jinak... no... jinak ho nepoužívám.
Protože máme nějaký giga data a ty když nevyčerpáte, tak se nepřeváděj. Tak než aby propadly, tak
to tam takhle projedu. Jsou placený, tak co.
Chtěl jsem se také zeptat, mluvíte nějakými cizími jazyky?
Ne. Mám maturitu z ruštiny, ale už si nepamatuju nic.
Myslíte, že kdybyste mluvil cizími jazyky, tak byste to využil v rámci těchto technologií?
Myslím, že kdybych uměl anglicky, tak bych se asi hezky vyřádil na tom Youtubu. Protože tam jsou i
filmy v angličtině, docela hezky udělaný... myslím, že jo, ale nehodlám se už učit jazyky. Myslím si, že
pro mě už je to... takhle, já jezdím – služebně – jezdím hlavně to Německo a vždycky se nějak
domluvím. Pár těch frází znám. Ale co se týče tady toho, tak já si pustím německý rádio a nerozumím
ani slovo. Když je plynulá němčina, tak to vůbec. Angličtina taky, jako vím, o čem se ty lidi bavěj, že to
má člověk naposlouchaný, ale ty základní... neumím prostě, neumím jazyky.
Dobře. Tím jsme vyčerpali typy médií. Teď bychom se vrátili k médiím před revolucí. Jak byste
popsal svůj vztah k nim tehdy? Vy už jste to nakousl, ale jak jste tehdy viděl tisk, televizi a rozhlas?
Jako dítě jsme měli ty dětský časopisy, to nám naši kupovali. Jako, sám o sobě bych si třeba noviny
nekoupil v tý době, protože jak jsem byl ze školy, tak jsem šel hned do procesu a když jsem byl
v práci, tak po práci jsme šli na pivko s klukama, a to jsme neřešili vůbec nic, to nebylo co řešit. Měl
jsem nějaký vztah, nějakou partnerku, budoucí ženu, takže... jako vůbec. Nepamatuju se, že bych si
četl noviny nebo něco takového.
A třeba televize nebo rozhlas tehdejší?
Tak jediné co pro nás... to bylo na vojně, tam to bylo povinný, žejo. Ale jinak, rozhlas. Nevím, v autě
jsem rádio nějaký měl, ale to nefungovalo. No. Nevím. Poslouchali jsme to jen tak, že to šlo kolem
nás, že to bylo laplý. My jsme řešili úplně jiný věci. Nějakej 17. listopad, to nás vůbec nenapadlo, že
něco takového bylo.
Jak jste vnímali vztah tehdejších médií k politice?
No tak to bylo tězce zprofanovaný, žejo. KSČ a hotovo, tečka puntik. Tam nikdo bez KSČ a bez těch...
dohlížejících jednotek, nebo jak se to tenkrát říkalo, nedal ani ránu. Všichni byli pod tvrdou cenzurou.
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To byla média, to byla televize, to byly divadla, všichni! No, zpěváci, kultura. Všechno bylo
cenzurovaný za komoušů, takže tam se nedá o čem mluvit jako.
My jsme poslouchali (smích) my jsme poslouchali hodně v tý době, to znamená Kryla, underground,
český kapely, který už dneska ani nevím, jak se tenkrát jmenovaly. Poslouchali jsme Kaisera
s Lábusem, ti tehdy udělali takový mluvený noviny, který byly šířený na kazetě. Jo, takže takovýhle
věci jsme poslouchali. Slavili jsme svátek, úmrtí Lenona, to jsme na škole těžce nesli, respektive naši
vychovatelé a profesoři to těžce nesli, protože John Lennon byl západní produkt, žejo, a my si udělali
nástěnku s Johnem Lennonem na počest jeho úmrtí, to bylo v roce... 1985.
Nesměli jsme nosit džíny, žejo, dlouhý vlasy a tak dále. Džíny... jeli jsme si koupit, máma mi dala
bony, jel jsem si koupit džíny. Samozřejmě sedíte měsíc v lavici, byly trošku šouplý a hned vám je
zakazovaly, takže jsme měli dvoje džíny, jedny jsme měli na ven, který byly vošoupaný, a jedny jsme
měli do školy, který byly jako nový.
Zmiňoval jste třeba Underground, co jste poslouchali? Jak jste ty kazety dostávali?
Hele, vždycky se k nám nějak dostaly. Třeba jsme poslouchali Žabí hlen, kapelu... Jasnou Páku –
tenkrát to nebyla oficiální skupina jako dneska, tenkrát to byla undergroundová skupina. Poslouchali
jsme rakovnický... jak oni se jmenujou... oni hráli, ale taky byli jeden čas zakázaný. Brutus. Byli
zakázaný, přejmenovali se, pak hráli jako jiná kapela. Poslouchali jsme... těch kapel bylo mraky v tý
době, ale já vůbec si to nepamatuju. Většinou to byl punk, protože v tý době rock hrál z kapel – ty
oficiální vystupovaly, jako Vitacit nebo Tor nebo takovýhle. Na ty jsme chodili do kulturáku, když sem
chodili, protože to zase byl svátek. Dneska... Arakain tady hrál všude možně, to byla pražská kapela co
hrála normálně po vesnicích. Nebylo to jako dneska, že by měli vyprodávat sály, to byly normálně
zábavy. Ale já si to fakt nepamatuju, byly to šílený názvy a šílená muzika to byla.
Nejde ani o ty konkrétní kapely – i když bych si je rád poslechnul – ale spíš mě zajímá, jak ta vaše
kultura fungovala, jak se třeba ty kazety předávaly?
No, to nebylo tak. To se šlo někam na pivo, s sebou se vzal kazeťák, sedli jsme si do hospody, pustili
jsme kazeťák. Tenkrát v tý hospodě... ne že to bylo každýmu jedno, ale tenkrát to byla taková věc, že
jsme byli všichni jako jedna rodina. My jsme si sedli, kecali jsme tam, popíjeli jsme, pili jsme panáky,
poslouchali jsme... když to bylo něco, co se poslouchat nedalo, tak jsme si to vzali někam do
soukromí, sešli jsme se u kámoše, tam jsme si to pustili, poslouchali jsme to a hodnotili jsme to, ale...
jinak... to nevim. Těžko taky vzpomínat na to.
Jasné, děkuji! Když jste tedy věděli, jak před revolucí ta média fungovala, a vy jste pak zmiňoval, že
po revoluci přišly ty nové formáty, bavili jsme se o časopisech a tak dál. Pamatujete si, jak se
začátkem 90. let změnil váš vztah k médiím?
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No nezměnil. Já jsem vám říkal, že jsem v tý době měl novinu a spíš než to jsme zařizovali byt, já byl
pořád v práci, protože jsme honili peníze, bejvalka byla na mateřský, takže já jsem vůbec tohle...
nějak mě to minulo.
Až potom, po revoluci když jsem se rozvedl, tak jsem si koupil věž a začal jsem nějak sbírat muziku,
ale jako k médiím jako takovým se můj vztah nezměnil. Já nečtu prostě a nezačnu asi. Přečetl jsem
hodně knížek ještě jako za komunistů, ale to byla klasika. To byl Remarque třeba nebo tak, toho mám
přečtenýho celýho. Četl jsem jenom spisovatele, který se mi líbili, jo, ale dneska třeba bych knížku už
nepřečet, protože... tak si pusti film, ne? Vždyť všechno skoro je zfilmovaný. To je další odvětví, který
za chvíli bude na ústupu. Knižní průmysl. To půjde do hajzlu, za 20 let, uvidíte.
Měl jste tedy období, kdy jste byl i úplně apolitický?
No nebavi... mě to vůbec nezajímalo. Já jsem byl... tak dobře, sedli jsme si k televizi, pustil jsem si
zprávy, tam byl Havel žejo, bylo tam nějaký Občanský to... teď pak byla ta kupónovka, každej tomu
věřil, pak tam šel Klaus, kterej to všechno rozkrad s těma svýma kumpánama, to je jedno.
Ale jako, nevnímal jsem to... jako bylo mi to jedno. Vnímal jsem to, abych měl nějaký peníze, abysme
měli všechno, co potřebujeme, a zbytek mi bylo nějak jedno.
Kdybyste porovnal zpravodajství teď a tehdy?
No to je nebe a dudy, žejo. Tehdy to bylo vořezaný, tehdy řekli v Americe byly demonstrace, fuj,
špatný, imperialisté... jo... a tak dále. Nebo... zaútočili na nějakej stát a bijou tam nevinný,
bezdomovci, maj tam hlad, jsou lidi na ulici, kdo to neviděl. Ale mně to bylo jedno. Tenkrát bylo
jednoznačný zpravodajství, když to řeknu takhle – jednostranný.
Dneska je taky jednostranný, protože oni si tam stejně píšou, co chtěj a říkaj si, co se jim hodí. Takže
jako, když někdo přijde a čte něco na internetu, tak já řeknu, vůbec tomu nevěř. To tam napsal
nějakej šikula a zmanipuluje milion lidí, možná miliardu. I když to třeba není pravda. Takže já dneska,
cokoliv si přečtu a co říkají ve zprávách, tak to beru s takovou rezervou. Protože my do toho
nevidíme.
Na to jsem se chtěl také zeptat – jak to co vidíte v médiích odpovídá...
Padesát na padesát. Bavíme se o tom, o politice a tak dále. Samozřejmě, když tam dávají nějaký
záběry tragický nebo já nevím, požáry, což dneska dělají všechny televize, tak tam je to jednoznačný,
žejo. To se stalo atd., ale co se týče politika a nebo nějakých názorů ekonomů nebo... Viz krize 2012,
žejo. Nesmysl. Celosvětová krize vyvolaná úplně nesmyslně – někdo řekl, že je krize, tak se toho
všichni chytli a začala bejt krize. A takhle fungují média bohužel, a to se mi nelíbí.
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Podle čeho posuzujete, čemu uvěřit a čemu ne? Zmiňoval jste, že si udržujete odstup, jak to
děláte?
No ne, tak nekouknu a neposlouchám jednu... To je jako s počasím, nemám v telefonu jednu appku
na počasí, ale mám tám čtyři. Tak se kouknu na všechny čtyři, udělám si z toho průměr a vidím. Takže
nekoukám na jednu televizi, koukám třeba na tři a do toho si poslechnu ještě rádio. Jedno až dvě –
když mi to zajímá. No a tam si udělám ten obrázek.
Jaký by podle vás měl být ideální novinář.
Ne, to nevím. To nevím.
Ani jako...
Ne, nebude ideální novinář, protože jsme jenom lidi a ten novinář je taky člověk. Takže není ideální
novinář a nebude, může říkat kdo chce, co chce. Furt jsme lidi, furt jsme podplatitelný a furt máme
rádi majetky, honíme se za nějakýma penězma, jsme jenom lidi a chceme se mít líp než ten druhej. A
to je základ naší povahy lidský, a to tak bude. Takže ideální novinář, ani ideální politik, žádný ideální
člověk neexistuje. Ani Ježíš není ideální.
Takže když člověk jako vy nebo jako já chce něco zjistit o světě, tak musí poskytovat jak?
No, zjistí si to a udělá si svůj názor. To je všechno. Mít svůj názor, který mi nikdo nevezme a který...
ale zase je to o tom, že ho nebudu vnucovat. Řeknu ho pár lidem, ale nebudu ho nikomu nutit. Zase
co člověk, to názor, takže každý ho může mít naprosto odlišnej od toho mého, takže já mu nebudu
nutit svůj názor, to je můj názor, já si za tím stojím a nazdar.
Jakou roli si myslíte, že by měla hrát média v demokracii?
Nooo, zásadní. No zásadní, ale to nehrajou, žejo. Když média vlastní premiér této republiky, když
vlastní tři čtvrtě médií v této republice, tak asi demokracie trošku neexistuje, žejo. Protože média by
měla být apolitický, ale ty tady nejsou, ani jedno. Sice se ČT jednička a Dvojka, respektive
dvacetčtyřka a všechny její programy tváří jako neutrální, ale taky nejsou. Protože oni potřebujou...
ten ředitel tý televize potřebuje, jednak aby ho zvolili pro příští období a jednak potřebuje mít někde
nějaký lidi. A ty lidi bude mít jenom tak, že občas pustí něco do televize oni a pustí tam to, co oni
chtějí. Jednoduchý. Ne, nejsou... tady.
A jak si myslíte, že by se tenhle stav dal napravit?
Ne, nedá. Řeknu vám to jednoduše. Jsme lidi. Půjdete dělat politiku s čistým... my jsme se o tom
bavili Xkrát s kámošema... když sedíme u tý televize a říkáme: to prase nenažraný je tam 25 let od
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roku 1991 je v politice. Víme každý, je jich tam víc. Neumí, v životě nedělal rukama a bude nám říkat
daně, a kdy půjdeme do důchodu a takový věci. (...) No a my se takhle bavíme a říkáme: Co kdybys
tam šel ty? A já jsem řekl, v klidu: Já bych hrabal stejně jako oni. Kort v tý době, v těch 90 letech, tam
se nažralo lidí, tady se toho rozkradlo. Takže jako, ani politik není čistej. No a může sem přijít nějaký
politik s tím, že v životě nevzal úplatek. A úplatek je i to, že ten politik něco udělá pro druhého, který
něco udělá pro něj – tak to už je úplatek. Sice ne finanční, ale je to úplatek úsluhou. Já někomu
povolím něco, aby on mě támhle propagoval někde – a už je to úplatek. A to se tam děje dnes a
denně, jo? Takže tak.
Chtěl jsem se vás zeptat i na soukromá a veřejnoprávní média.
Hele, tam je to úplně jasný. Viz Soukup – Jaromír Soukup, to je těžkej kokot, to se omlouvám, a
prostě... to je člověk, který dluží, kam se podívá, a přitom rozjíždí věci... Já ho chápu jo, on ty prachy
potřebuje a potřebuje je někde udělat. Ale proč já mám koukat 8 hodin na Barrandově na Soukupa,
který se tam onanuje tím, že je to jeho televize a že si může dělat, co chce? (...) To je všechno, to je
Nova, všechno je to zkažený, žejo.
Potřebuju prachy na provoz, potřebuju prachy z reklam. Jo, dejte mi tu reklamu. My vám ji dáme, ale
vy pro nás zas musíte udělat tohle, jako televize. Takže vy uděláte reportáž tady o tomhle, a řeknete
tam tohle a tohle. A my vám dáme za 2 miliony reklamu, měsíčně. To už jsou peníze, ne? To by šlo. A
to si ani nikdo nevšimne, ale podvědomě to zaregistrujete a už vám to v tý hlavě jede, to co oni tam
daj. To je takovej ten placebo produkt, takový to maj. To se netýká jenom výrobků, to znamená, že
oni vám vlastně... na to přišli Američani, že házeli do filmu takový mikrovteřinový úryvky, víte o čem
mluvím, takže oni se vám do tý hlavy dostanou. Všem nám, takže ne, vůbec, nevěřim.
Je to dobrý, že je neplatíme, protože oni si na to musej vydělat, ale na úkor toho, že si na to musej
vydělat potom provozujou ty média tak, jak je provozujou, no.
A naopak u těch veřejnoprávních médiích jste zmiňoval, že taky vidíte, že je tam nějaký zaujatost.
Vnímáte je tedy jako něco, co by mělo existovat?
Ne. Za mě to nemusí existovat. Za mě bych to zrušil, zrušil bych tady poplatky za rozhlas, za televizi,
které mi platíme, žejo, všichni, a z našich peněz oni si to tam rozdělí. Neříkám, že nenatočí nějaký
hezký... teď jde ten Toman, to je dobrý, o tom estébákovi. Nekoukal jsem na to, protože mě to
nezajímá, tohleto období našich dějin, protože o tom vim hodně a nezajímá mě na to koukat ještě
s Macháčkem v hlavní roli, já ho mám rád, takže bych si ho absolutně znechutil. A myslím si, že jsou
jiný, lepší věci, který by se mohly natáčet, a ty peníze by si na to oni měli vydělat, a ne abysme jim je
dávali mi. To samý je Českej Rozhlas.
A myslíte, že třeba i z hlediska toho informačního?
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Ne, je pravda, že z hlediska informačního je to tam o... 40 % lepší než v těch soukromejch, že se tam
člověk doví o tom dění v politickym tady, což v těch soukromých není, protože aby měli sledovanost,
tak tam dají krev, bouračky, masakry, tamhle bombový útoky a tak dále a to lidi bohužel, to lidi
zajímá. Jo.
Ještě když jsme se bavili o těch médiích – napadlo mě, jeden čas jsem hodně kupoval Blesk, protože
to byl zase novej formát médií, kterej tady nebyl. Ale to už taky nedělám, protože mě nebaví číst
špínu na druhý lidi. Nehledě na to, že já si můžu, zase jsem u tý televize, tam si ten Blesk můžu dát
taky, stáhnout si ho a prohlížet si ho na internetu. Ale Blesk mě docela zaujal, protože to byl první
časopis, kterej měl takovej formát tady v tý republice, to znamená drbna, drbna, drbna, drbna
s fotkama, se všim. Takže to, na to jsem zapomněl, no.
Takže ten jste kupoval během 90. letech?
No, spíš jsem si ho půjčil vždycky, když někde byl, někde u kámošů, u známejch. Moc jsem jich
nekoupil, abych vám řekl pravdu, protože mi to přišly vyhozený peníze. Ale když někde ležel, protože
jsem měl známý, který ho kupovali každej den, tak jsme ho četli.
Měl jsem tu celou sekci o nových médiích a o dovednostech, ale o tom jsme se už bavili.
No, to chce s někým mladším anebo šikovnějším.
Co se týče třeba ještě chytrého telefonu, jak vám šlo zvykat si na něj?
Hele, můžu dostat novej, protože tenhle už mě zlobí, ale upřímně nechci. Protože já si ještě můžu
vyměnit baterku, tak si můžu kupovat novou. Dnes v novým telefonu neměníte baterku, měníte celej
telefon. Tak já si tady koupím další a dokud neklekne, tak ho budu mít, jako každej telefon, kterej
jsem měl. Já to nepotřebuju. Nemusím tam mít 50 megapixelů foťák, když tenhle fotí docela dobře,
mně to stačí. Takže nepotřebuju, sem tam občas nejde, což mě vyhovuje, takže se mi třeba půl dne
nikdo nedovolá. Když zjistím, že mi nikdo nevolá, tak ho resetuju, pak mi to tam naskáče, tak to
obvolám. Alespoň má člověk klid v práci. Takže takhle no. Telefon novej, netoužím po tom.
Vloni jsem tak uvažoval, říkám, co si dám k Vánocům – tak říkám, koupím si iPhona, telefon. 24 tisíce,
nejnovější typ. Ale pak říkám, proč si ho budu kupovat? Na co já ho potřebuju? Volám, SMSkuju,
fotím, občas. Zahraju tam na tom hry, občas, takový nějaký blbosti, a to je všechno. No a na poslech
muziky na chalupu, to já potřebuju obyčejnej telefon, kterej má internet, nic víc nepotřebuju. Tak
jsem to zase zavrhl a ta, no.
Co říkáte na roli, kterou hrají tyto technologie, jako je počítač a telefon, v profesionálním životě?
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To je velkej byznys pro mraky firem, to znamená ajťáci a tak dále. Ale je to odvětví, který nenese... jak
bych to řekl... nenese žádnej hrubej domácí produkt, jestli mi rozumíte. Je to odvětví, který je o
penězích, který někdo musí vydělat, ta firma. Vemte si třeba nás. My musíme vyrobit třeba, dám
příklad, 100 výplní za rok navíc, abyste zaplatili ajťáky. Jo? Ale oni nejsou výrobní sleva. Oni dostanou
peníze, ale nic tomu světu nepřinesou, jako těm lidem. To je to samý jako úřednik. Jo? Úřednik, ajťák,
já nevim, lidi co se zabývají dotacemi, co vyřizují zelenou úsporám, co vyřizujou evropský dotace. To
jsou všechno lidi, který z těchle firem tahaj prachy, akorát. Který by mohli dostat zaměstnanci a mohli
by se mít stokrát líp, než se mají teď. Takže ne, pro mě jako... Takhle, je to pozitivní, ale jednou až to
všechno klekne, tak tady budeme chodit a koukat na sebe a budeme chcípat hlady. Tak může se to
stát, já nevím.
Takže jo, dobrý. V práci dobrý, nez počítače by to bylo takový složitější, jako když jsme začínali dělat
zakázky. Tehdy to byly takový archy a tam se všechno psalo. A pak když se něco, tak se to
dohledávalo v archivu, šílený. Dneska ťuknu, tam to mám, vyjedu si to a vím. Takže jako dobrý, ale
vadí mi, že je to tak drahý všechno, zbytečně.
Myslíte si tedy, že to za to ulehčení nestálo?
Stálo! To zas ne, stálo! Ale myslím si, že ta údržba a provoz sítě a tak dále je zbytečně drahej v dnešní
době, že v dnešní době už by se měly dělat takový programy a takový věci, kde ti přijde upgrade
támhle odněkud, já ho tam nainstaluju, zaplatím za něj 2000 dejme tomu a mám na pět let pokoj. Ne
že mi každej rok... na Xpčka desítky už přišlo minimálně 100 aktualizací. Televizi mám necelej rok a
padesátkrát už jsem ji aktualizoval, co mi přišlo ze sítě. Proč? Já vím proč! Ale proč to neudělají kurva
jednou za půl roku najednou a takhle mi to tam nepošlou. Bych udělal jenom klik, a je to! Na tom se
živí hromada lidí, který nedělaj a jenom tímhle žijou, tím, že někdo něco musí zaplatit, aby mu to
fungovalo. Proč? Tak.
Jinak s tím samozřejmě souhlasím, žejo.
Tím se dostáváme obecně k tomu, jak si myslíte, že internet ovlivnil celou společnost?
No, hrozně. Hrozně, protože dneska... je to zase o tý komunikaci. Dřív se psaly pohledy, žejo, a
takovýhle věci. Dopisy. Já jsem neuměl psát psace už na střední škole, takže já píšu tiskace normálně,
ale dneska ty mladý podle mě ve dvaadvaceti zapomenou psát, úplně. Já když vidím, když jsem
pozoroval mýho kluka, který udělal střední obor, teď už nevím jestli s maturitou nebo bez maturity,
už si to nepamatuju, a psal nějakýho maila, a to vám počítač opraví ty hrubky, a viděl jsem ten sloh,
tak říkám no, to asi ne, tohle. A tak to dopadne. Ti lidi přestanou komunikovat, spolu.
Jak ovlivnil internet váš život, kdybyste to měl shrnout v pár větách?
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No, můj život ovlivnil tak, že mi v práci moc pomoh. Protože mně po internetu lidi můžou posílat
fotky, nemusím všude jezdit. Když něco potřebujete naskenovat nebo poslat papíry, je to během
chvilky. Vytisknete, a máte to hotový. Takže co se týče práce, hrozně moc.
Soukromě... nevím. Sem tam někomu napíšu, když mi někdo něco pošle, tak to přepošlu... to je
všechno. Občas si tam něco objednám, ale jinak... Plus ta muzika, to je dobrý, to se mi líbí. Takže
Google. Zase jsme na Googlu, jo, to se mi líbí. Že si můžu pustit kapely, který jsem v životě neviděl
nebo... teď byla u Šípa nějaká punkérka, tak jsem si pustil Youtube, dal jsem si tam punkerku, abych si
to poslechnul, jak zpívala, hned jsem to vypnul, protože to byla hrůza. Jo, takže takhle. Youtube
výborný, Seznam, dáte tam Mapy, můžete se procházet v Paříži, v New Yorku. Je to výborný
Ale je to hroznej žrout času – jako všeobecně, nejenom mýho, mně to je jedno. Ale tyhle věci jsou
hroznej žrout času a ty lidi, ty na to prostě dojedou.
Dostali jsme se ke Googlu a k Seznamu. Jaký je váš názor na to, jak jsou financovány obsahy, co
tam vidíte?
Reklamy, hrozný. Jako, chápu to, ale neschvaluju to. Chápu, že ty ty portály z něčeho musej žít. Ony
mají úložiště, elektrika, to stojí hromady peněz všechno. Takže ty portály z něčeho musej žit a žijou
z těch reklam, který mi dáváme přeskočit a musíme na to 10 vteřin koukat. Chápu to, ale štve mě to.
Co říkáte na to, že na internetu je ta reklama přizpůsobená podle dat?
No to jsou parchantí. No neuděláte nic no, co mám dělat.
Spíš jaký na to máte názor?
No nemám žádnej, protože oni vám to takhle naservírujou. Třeba nedávno jsem kupoval karibský
rumy přes internet, a už mi to tam foukaj, jednu nabídku za druhou. Karibský rumy, támhle sleva,
támhle akce. Všechno je to byznys, já to nezatracuju, ale nelíbí se mi to, držuje vás to, reklamy
v televizi to samý. Zdržovačka největšího rázu. Červený tlačítko, pustím si film, houby! Oni vám mezi
to naserou... míň reklam teda než v klasický televizi, ale furt tam ty reklamy dávaj, takže.
Myslíte, že rozšíření internetu změnilo, jak funguje televize, jak vychází noviny apod?
Jo, všechno to změnilo. Nevím jak, ale změnilo se všechno. Si vemte starý filmy, za bolševika ani tak
ne, ale dejme tomu po válce. Vylezl chlápek měl takovouhle hromadu novin ráno v šest, v půl sedmý
tam neměl nic, protože to lidi rozebrali, zajímalo je to. Dneska mám všechno na internetu. Dneska
nepotřebuju kupovat noviny, takže hrozně se to změnilo, kompletně všechno, přístup lidí a tak dále.
Jaký si myslíte, že má internet vliv na demokracii?
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(...) To je teda otázka. (...) Tuhle otázku, to nevím, to mi pak pustíte, co vám kdo řekl k tomu. Jako já si
myslím, že (...) že to demokracii hrozně moc ovlivňuje, ale nedokážu říct, jakým způsobem. Nevím,
tak demokracii, no...
Lidi mají třeba větší přístup k informacím, ale na druhou stranu...
... no trošku je to omezuje no. V tý svobodě samotnýho člověka si myslím, že je internet omezující,
jestli mi rozumíte.
Zkuste to rozvinout.
(..) Jako, tím, že já si tam najdu všechno a vím, že tenhle udělal tohle špatně, tenhle politik něco
támhle... zase, je to jenom médium, můžu tomu věřit, ale nemusím. Ale myslím si, že pro mě jako pro
člověka, když internet nebyl a všechno se šířilo ústně nebo... neříkám novinama... Vycházely, když
byla Charta 77 a ty výtisky se i mezi nás dostaly... my jsme byli sráčí, my jsme to měli jenom jako
provokaci. Tak to jsme hltali! Dneska si myslím, že to není tak, jak to bylo před tou revolucí anebo
ještě dejme tomu dva roky po revoluci, kdy se hltal každej článek, všechno.
Si vemte, udělaly se studentský noviny, 17. listopadu – tam nebyly žádný tiskárny, kde se to
namnožilo, prostě měli normálně válec a takhle si to tam tiskli – a to se rozebralo a rozváželo se to do
měst po celý republice. Všichni si to předali a četlo to třeba 20 000 lidí těch 100 výtisků. To dneska už
v životě nebude, jo. Takže tohleto bych řekl, že tu demokracii trošku utlačuje. Protože mně ty média
jsou tak vlezlý, jsou těm lidem tak podbízivý, že ty lidi to odrazuje. A tím pádem, když mě něco
odrazuje, tak to nebudu akceptovat, udělám si svůj svět a je mi jedno, že je to nějaká demokracie,
hlavní je, že se já mám dobře. Tečka puntik, myslím, že jsem to zodpověděl dobře.
Jo, takže ti lidi jsou svoji, myslej na sebe, maximálně na svoje blízký a už je nezajímá to okolo. Já mám
tady byt, mám tu peníze, mám tu vejplatu, támhle auto, támhle se mám dobře, tam mám chalupu
(...) o svojí rodinu já se postarám, ta se bude mít taky dobře, když jim bude něco chybět, ať přijdou,
ale dál už ti lidi moc nekoukaj, jako to bylo dřív. To už nebude. To by muselo přijít... to bysme museli
vyhrát zase Mistrovství světa v hokeji, abysme se stmelili zase na tejden, nebo ve fotbale. To prostě
jsme my Češi a my lidi no, takže... není tam nic, co... demokracie. Podle mě v dnešním projevu
politiků – teď bude 17. listopad, takže to bude mít každý hovado politický projev, když to řeknu
takhle sprostě, a to je jako mlátit prázdnou slámu, jak se říkalo za nás. To vůbec neni... v jejich ústech
slovo demokracie zní jako bahno a špína, to co tady provedli za těch 30 let, co se tady všechno událo,
jo? Zásluhy tu maj jen obyčejní lidi, který tady ty fabriky držej, těch soukromejch firem, vůbec ne těch
politiků, že by se tady o něco zasloužili. Ti nám vždycky jen házeli klacky pod nohy.
Poslední otázka, kdybyste měl shrnout svůj dojem z toho, jak se vyvinula masová média od
revoluce až doteď, jak byste to udělal?
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To jsou takový otázky... víte jak...
Stačí obecně...
Ne, obecně, já nevím, jak bych to shrnul.
Z vlastní zkušenosti.
Ne, já jsem spokojenej s tím, že televize má, já nevím, 40 kanálů, to byl vždycky můj sen za komoušů,
to byla Jednička, Dvojka, v neděli Slovenská chvilka poezie, pak nějakej film nebo nějaký seriály...
takže to mě baví. Baví mě, že jsou tady věci ze světa, jsou tady věci z přírody, už jsem říkal dokumenty
– to jsme tenkrát neměli, vůbec. Co se týče novin a tak dále – jsou tu zájmový noviny, což je pro lidi,
co mají nějaký koníčky, super, jo. To znamená modelářství – tehdy bylo jen to Ábíčko. Je tady o
autech, je tady oblékání, tenkrát se sem ze západu tahal Neckermann, tam byly ty střihy a ženský si
podle toho šily... No nedá se to... je to lepší! Ale ty nový média jsou... ctěj svojí dobu. Za deset let to
bude zase jiný, tenkrát to bylo tak, jaká byla doba – černobílá. Dneska je barevná, tak jsou média
barevný. Nevím co bude za deset let, když to řeknu takhle úplně obecně.

Rozhovor 6
Respondentka (EB), 62 let

Nejdřív se krátce představte, kolik je vám let, jaké máte vzdělání a jak se vyvíjela vaše kariéra.
Je mi 62 let, pracuji jako ředitelka Zahrady, poskytovatele sociálních služeb, 20 let. Původně jsem
ekonomka, potom když byla možnost nastoupit tady do sociálního zařízení, tak jsem využila možnosti
a v rámci konkurzu jsem tedy místo získala. Místo mě strašně baví, jsem tady 20 let, je to práce
s lidmi s mentálním postižením a vlastně mě zcela uspokojuje ta práce. Bohužel administrativa je u
toho taková, že někdy se nedá s těmi klienty dělat to, co si představujeme, ale práce je to velmi
jakoby inspirující, je na tý práci hezký, že vlastně co si vzpomenete nebo jakou zábavu pro ty naše
klienty chceme vytvořit, udělat, tak to máme možnost.
No a přitom když jsem sem nastoupila, tak jsem si dodělala vzdělání, nejdříve to byla jednooborová
psychologie na Pedagogické fakultě v Praze, potom to bylo na Technické univezitě Liberec to bylo
specializační studium speciální pedagogiky, zaměření na psychopedii, to jsou ty děti s mentálním
postižením, a pak to byla speciální pedagogika na Jihočeské univerzitě. Takže takhle jsem hezky
studovala do svých 50 let, což mě bavilo. Možná, že bych do toho šla znovu, ale teď už ne, teď už to
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nepovažuji úplně za nutný, nicméně je hrozně důležitý v téhle oblasti získávat pořád nový poznatky,
protože se strašně mění péče o ty postižený, je to důležitá věc.
Ještě jenom abych nemluvila dlouho, vlastně když jsem sem nastoupila, tak se tady poskytovala
služba těm klientům naším takovým způsobem, kterej byl pro mě zcela nepřijatelnej, protože vlastně
měli hrozně málo svobody, hrozně málo mohli rozhodovat o svém způsobu života, hrozně moc málo
mohli rozhodovat o svých kamarádech, moc málo nebo téměř vůbec mohli rozhodovat o tom, jak
chtějí trávit volný čas, měli samé řízené aktivity a vlastně se podřizovali pracovníkům, kteří jim tu
službu poskytovali. Vlastně v procesu těch 20 let se to úplně změnilo, takže teďko si myslím, že ty
služby se poskytujou tak, jak mají, a to mě baví.
To bylo zaměstnání, ale co mimo něj? Čím trávíte život, když nejste tady?
Já mám hodně koníčků, takže kultura, divadlo, hudba, kino, četba, koncerty zpěváků a skupin, kteří
mě baví, pak je to i sport a pak mám ráda takový to klubový sezení. Do dnešního věku ráda docházím
s mými přítelkyněmi, přáteli třeba do Dundee Jam, do klubu, kde prostě jsou takový ty malý
muzikantský setkání a tak dále, takže tam ráda trávím volný čas. Takže já vždycky ten čas vždycky
využiju jakoby, takže týdně mám třeba 2-3 akce prostě, který bych mohla navštívit. Neříkám, že
všechny využiju. No a ten zbývající čas trávím se svýma dětma, se svýma vnoučatama, kterým se teda
věnuju co to jde, protože využívám každou chvilku, dokud tam ještě jako babička můžu fungovat,
takže teď mám 4 vnoučata. Evičku, ta hraje fotbal za Slavii, Matiáše, ten hraje fotbal v Liberci, takže
jsem pořád v Liberci, pak mám Justýnu, která dělá balet a Šimona. Takže ještě tyhle děti vodím všude
a snažím se takhle to trávit. Takže odpoledne, když přijdu o všední den z práce tak je půl pátý. Od
těch půl pátý jsem doma s těma mýma dětma nebo s nimi jdu na nějakou tu jejich aktivitu, kterou
dělám, protože to chci dělat, ne že by to děti požadovaly. No a večer mám třeba dvakrát nebo jednou
týdně takový to sezení s těmi přáteli.
Do toho tedy ty akce, kterých se zúčastňuju, jo? Ať jsou to přednášky, vzdělávací programy pokud
jsou tady teď na Kladně, teď tu byly docela dobrý. Nebo si dojedu do městký knihovny v Praze,
z Kaprovky je kousek, tam jsou velmi dobrý přednášky, nebo mně se líbí, teď jsem tam byla na panu
Hliským, takže to se mi moc líbilo. Do Lidic jezdím na přednášky, prostě tak, jak se to namane... stačí
to?
Určitě. Je to rozhovor o vás a zároveň o médiích, tak bychom si měli říct, jaká média vlastníte. Máte
televizi?
Máme televizi.
Rádio?
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Rádio máme. Já teda jsem vděčným posluchačem rádia, Radiožurnál tedy stanici poslouchám z 90 % a
ještě Rádio Beat, to má můj manžel. Jo? Takže ten Radiožurnál poslouchám, protože hodně času
trávím v kuchyni, kterou mám poměrně velkou, tam není televize, takže to rádio je prostě můj...
prostě kulisa... ráno vstanu, pustím si rádio, získávám tím informace, žejo, z toho rádia. Ranní zprávy
a tak dále. Takže to je ten Radiožurnál, v autě máme Rádio Beat, teda, to je takový si myslím docela
v pohodě...
(ROZHOVOR PŘERUŠILO ZAKLEPÁNÍ)
Takže to rádio, Radiožurnál, Radio Beat, to jsou dvě stanice, který poslouchám, to je pro mě hodně
důležitý. Další média... televize samozřejmě... chcete vědět, na co koukám?
My se k tomu ještě dostaneme.
Dobře. Takže je to televize, dál je to tedy internet samozřejmě.
Takže vlastníte doma počítač?
Ano.
Normální desktop nebo notebook?
Notebook.
A nějaké tablety?
Tablety dva plus telefon.
Chytrý telefon?
Ano, ano.
Dobrá. Ještě se chci zeptat takhle na úvod, co pro vás znamená veřejné dění?
No docela dost. Hodně pro mě znamená, asi jako pro každýho normálního člověka jako by mělo
znamenat, žejo. Ale pro mě obvzlášť hodně... veřejný dění jako v komplexním slova smyslu jo? Jaká je
nálada mezi lidma nebo jak jej formujou ty média?
No, obojí. Jaké oblasti sledujete vy, co vás zajímá?
No já samozřejmě politiku, ale nejsem obrovskej... nebo nejsem žádnej znalec politiky a hodně se
člověk vyvíjí. Od mladýho člověka, kterej je naivní a plnej ideálů, tak potom mu život ukáže, že to
všechno takhle nejde. Jako na svým příkladu můžu říct, co se týká dění, tak teď je to aktuální, ten rok
1989, to bylo prostě pro mě něco nádhernýho. Já jsem žila 3 roky v hrozný euforii, že konečně jsme
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se těch komunistů zbavili. To bylo prostě pro mě krásný a já jsem se osobně, musím říct, tady toho
pocitu ještě nezbavila. Já jsem se toho pocitu nezbavila, protože to moje mládí jsem vlastně prožila za
toho totáče a teď když to porovnávám s mládím dnešních mladých lidí, to prostě se nedá jako
porovnat, jo? Ty možnosti a tak dále.
Takže furt jim to mám za zlý, o co my jsme byli ochuzený. O studium, o cestování, ale nemyslím to
cestování jenom v tom hmotným smyslu, že pojedu do Anglie a koupím si tam džíny, ale že můžou
mladý lidi vycestovat, poznat úroveň jiný země, uvažujou jinak prostě, jo? Získaj celkovej rozhled.
Prostě, tohleto... ale já zase odbočila... to je jedno.
Takže, já to sleduju tohleto dění a teďko zvažuju, jak to teďkon je třeba, jo? Teď média masírujou
jedním směrem... Vadí mi na médiích to, že jsou samý negativní zprávy (POZN). Samozřejmě já to
vím, těch několik co znám, pár těch novinářů, nebo se to i obecně říká, že lidi nezajímá, že nikdo
nebude číst, že se máme dobře. Pojďte se radovat, Kladno opravilo 150 km silnic, ne. Je to úplně
jedno, bylo to sice náročné, ale pojďme se zaradovat, ty silnice jsou... ne, budeme prostě tepat to
město, protože tady je uzavírka, támhle je uzavírka, já se z toho můžu zbláznit. Rozumíte? Pořád jsou
negativní informace, jo, a to není... já teďko jsem v rozporu.
Já osobně ráda čtu i věci, kde se to daří, protože teď je to takový rozdíl proti tomu komunismu, že pro
mě je teda... fatální nebo velkej... a taková ta nespokojenost, teda z mýho pohledu, se projevuje
teďkon, že prostě máme estébáka premiéra, máme nemožnýho prezidenta a tak dále, není
demokracie – já teda jsem hrozně citlivá tady na tohleto a teď sama pořád přemýšlím. Podotýkám, že
nejsem příznivcem ani jednoho z nich. Ale co mně vadí na těch médiích, že prostě jsou útoky, který
pro mě nejsou důstojný člověka třeba na tu hlavu státu. Rozumíte mi, co chci říct? Mně je to jedno,
kdyby tam byl pan Novák a ne pan Zeman, jo? Ale že prostě už jsme tak jakoby volně, že si dovolíme
říct v médiích nebo že projde tiskem, co řekne pan Kalousek o Zemanovi, že má prochlastaný nohy.
Hutka, že tam má rozhovor o svý písni „Ty vepřová hlavo, zdechni“ a to už mi přijde jako moc, jo. A to
si říkám jestli ty média a ty investigativní novináři, jestli je to opravdu tak jakoby dobře, protože
vlastně nás formujou ty média (POZN). Co nejvíc, žejo.
Formujou to naše nahlížení a co si ty lidi teda mají myslet, když je všechno špatně? Ty jsou v tom
rozporu, jako ono je všechno špatně, ale on mi přidá 900 Kč, pan Babiš. Je to dobře, je to blbě? Tak
tohle mě teďko třebas vadí. Takže tohle, jestli mi rozumíte. Já jsem člověk, kterej je skutečně rád, že
30 let se to trošku jakoby normalizovalo v tom smyslu, že ty divoký 90. léta jsou pryč a mám pocit, že
se životní úroveň zvedá, je dobře, takže co se týká médií, který sleduju, nebo co čtu za zprávy, tak
prostě už kolikrát si říkám, ať napíšou, že je něco dobře. Já vím, že jako novináři to nemáte rádi, že to
lidi nečtou zřejmě, že se daří a že tohleto je tak, že na jednu stranu klesne nezaměstnanost, což je
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teda dneska brutální, ta nízká nezaměstanost, že lidi nejsou – ale počkejte, jak bude hůř, jo? Proč je
to tam? Tak tohle, ale... ta otázka zněla v podstatě...
Jak se zajímáte o veřejné dění a jaké oblasti sledujete?
No, takhle se zajímám no. Ale samozřejmě mě baví i fotbal, včera jsem koukala na fotbal, protože ho
hrajou ty moje děti. No a... zajímá mě kultura samozřejmě... docela ráda se hrabu na čsfd, jestli vás i
tohle zajímá...
Jojo, k tomu se taky dostaneme.
Jo, protože mám ráda, když vím , jak je třeba film hodnocenej. Ráda si přečtu o tom, když jdu do kina,
tak takovýhle servery vyhledávám, no.
Dobře, to se váže k další otázce. Když se chcete dozvědět něco víc o oblasti svých zájmů, tak jak
postupujete?
No, normálně si to dám do vyhledavače... (respondentka ukazuje na počítač)
Takže počítač je první věc, po které sáhnete?
Počítač, počítač, no. Počítač je pro mě, nebo interne v mobilu prostě, to je velká teda věc. To asi má
každej ale podle mýho. Je to strašná výhoda, protože jakejkoliv termín přede mnou někdo řekne a já
si třeba nejsem úplně jistá významem, tak si to naťuká a okamžitě vím, o co jde. Takže i si přes ten
vyhledávač vyhledávám ty oblasti, co mě zajímají, nebo ty věci, které už nevím, co už jsem zapomněla
ze školy.
Dobrá. K počítačí si řekneme ještě něco víc, ale nejdřív. Když se chcete dozvědět něco o veřejném
dění, třeba právě o politice, tak jaké jsou vaše hlavní zdroje?
Hlavní zdroje... jako tak to máme... počkejte, abych to neřekla... tak je to Neviditelný pes, ten
vyhledávač. IDnes a iRozhlas.cz, tam čtu zprávy hlavní. Samozřejmě když otevřu ten Seznam, tak se
na mě vychrlí ty bláznoviny o lidech, které vůbec neznáte, žejo. Nějaká slečna si nechá udělat prsa,
ona je to celebrita a člověk o ní v životě neslyšel, takže to se tam vychrlí. Takže tyhle o tom dění, to
mám iDnes, neviditelnýho psa, to můj manžel... to je pan Neff, víte, který to dělá... Lidovky.cz ještě.
MF Dnes, iDnes, ty... iRozhlas.cz, tam jsou ty články pro mě ještě takový dobrý... Stačí to? Pak se to
opakuje na těch serverech.
Určitě. Ještě jsem se chtěl zeptat, mluvíte cizími jazyky?
Ne, hrozně málo. Jako nedá se říct, že bych mluvila teda. Jako takový ty základní elementární
dovednosti mám. Dokonce mám státnici z ruštiny (smích), ale to už si... ty elementární dovednosti
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mám, ale rozhodně ne na to, aby to bylo na běžnou komunikaci. Dá mi v cizině hroznou práci, a to je
jedna z věcí, kterou mám jako hroznej hendikep, od těch komunistů.
No a když jsme se teď bavili o tom, že ty informace většinou čerpáte hlavně z počítače, tak televize
a rádio tedy hrajou vedlejší roli pro vás?
No já sleduju ale televizní noviny denně...
Jo?
No, takže televizní noviny v 18:00, to jsou ty regionální a pak na ČT1 zprávy občas, když je něco
zajímavého. Nebo více méně u nás doma to máme takový, že furt někdo mluví – tam jde v kuchyni
ten Radiožurnál a v těch pokojích, kde se pohybujeme, běží ČT24. Takže je to paralelně prostě takhle
daný, no. To když se chci něco dozvědět, tak z těch televizních novin taky, no, z těch zpráv. Ono
vlastně nejdřív vidíte, že se to stalo (POZN), protože už je to bohužel tak, že já jedu autobusem a už si
to tedy jako otevřu, jo, a koukám, jestli mi tam někdo nepíše... ale pak se teda jakoby koukám...
docela ráda mám ty komentáře k tomu a na tý ČT24 si vybírám programy... dost často sleduju ČT24.
Dobrá, teď se podíváme ještě na jiné typy médií, začneme...
Ještě vám řeknu, co třeba... ale nevim, jestli to budete vůbec používat nebo ne... Co je pro mě
zásadní věc je Youtube, protože já večer před spaním, když si přečtu knížku a už mě bolej oči, což je
taková půl hodinová doba... když jako nechci už číst, tak poslouchám rozhlasový hry. Což je pro mě...
(smích)... jako velmi dobrý, když je to teda... každej se mi kvůli tomu směje, ale já to považuju za
dobrý, protože tam jsou takový kusy, který prostě už si člověk obnovuje ty znalosti. Takový jakoby...
já nevím... Čechov, Turgeněv, Revizora a prostě tohle, jo? Takže to je další věc, která teda taky mě
trošku pomáhá (POZN) v tom si něco jakoby obnovit a tak dále...
Kdy jste takhle přišla do styku s Youtube poprvé, kdy jste zjistila, že vám takhle může pomoct?
Tak já nevím, třeba 9 let, 10 let...
Takže už takhle dlouho v tom takhle jedete?
No, no, ale samozřejmě to začalo tím, že... když než bylo Youtube, tak jsem si tohleto stahovala
z uloz.to. Tam jsou taky rozhlasový hry, ale když se stahuje, tak je to takovej delší proces žejo, takže si
to musíte stáhnout... A tak já už ani nevím, kdo to přede mnou nakousl, jakože poslouchá... Což mě
vždycky bavilo rozhlasový hry poslouchat, protože ty byly pěkný jako, to Češi uměj... nebo se tak
domnívám no, já nevím. Takže to bylo přes uloz.to se to stáhlo, pak se to uložilo do mých souborů a
pustil jste si to, žejo. No... takže teď tam mám nastahovaných jenom pár, protože to je někde, když
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není wi-fi, tak se nedostanu. (POZN)
Ale jinak je to tak 9 let. Jsou to pěkný kousky, zkuste to. Jako na usínání úplně super.
Jako já taky občas poslouchám audioknihy, takže vím.
Jo, audioknihy tam jsou, no. Říkám, dobrý, dobrý.
No, dobře. Ještě se k těmto věcem asi postupně vyjádříme, ale nejprve se podíváme na jednotlivé
druhy médií a začneme u novin a časopisů. Co pro vás znamenají noviny a časopisy?
No, jako teďko... teďko pro mě už moc neznamenají. Před časem, když právě nebyl ten internet, pro
mě znamenaly daleko víc. Takže já jsem byla odběratelkou Reflexu, Respektu... pak jako abych měla
takový jakoby polobulvár, tak to byl Instinkt a denně jsme brali MF Dnes, jo, někdy to...
Jenomže teďko s rozvojem právě tadyhle těch... internetovejch médií, tak v podstatě ne. A ten Reflex
si kupuju nárazově... můžu říct tak jednou za měsíc... a... někdy si kupuju... ale dvakrát za měsíc si
třeba kupuju časopis Téma. A teď už méně a méně, protože už zase si tam... to je takovej časopis, kde
je hodně roz... není to jako bulvár, jo? Ale přecejenom jsou tam rozhovory někdy se zajímavejma
lidma a teďko mi přijde, že se jakoby soustředili moc... jako by směrem na zdraví a už jsou tam takový
furt jenom bylinky a to... no prostě pro mě jakoby nezajímavý, jo? Až moc. Prostě jakoby opakující se
témata, jo? Psychika, jak působí stres na psychiku, jak působí na psychiku složení stravy a tak dále.
Ale nicméně jsou tam někdy zajímavý velmi rozhovory, třeba teď naposled se mi moc líbil rozhovor
s hospodyní u pana Wericha. Teďko já už nevím jméno, ale... to je jedno. Čtyřstránkovej rozhovor
úplně úžasnej, kde ona tam popisovala to dění v tý rodině. Byl tam teďko rozhovor s pánem ????
myslím, že se jmenuje, ale nechci úplně... Teď jsem byla na jeho přednášce o masových vrazích, to je
zase dětský psycholog, psychopatolog. Takže tenhleten časopis, to téma. No a to MF Dnes už
neberem... akorát ve čtvrtek si to koupím, protože je tam příloha a je tam televizní program, který
mám ráda ještě jakoby před sebou. (...) Nebo je tam příloha nějaká, kde je televizní program, tak to
máme rigidně prostě takhle (smích) ve čtvrtek.
Takže jste vlastně přestali kupovat, protože to nahradily nová média?
Tak, tak.
Třeba některé stránky těchto děníků, třeba Hospodářské noviny to mají, teď to zavedly Deníky jako
takové, že teď je potřeba zaplatit, aby člověk si mohl zpřístupnit články na jejich webu, to
využíváte?
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Ne, nevyužívám. Teď vím, že to má třeba ten Respekt nebo Reflex... Reflex, že se dostanete do
starých čísel, ale když je aktuální číslo, tak si musíte zaplatit a nebo dají anonci k tomu článku a pokud
si chcete přečíst celý článek, tak musíte zaplatit, to je ono, no.
Ano, takže to nevyužíváte?
To jsem nevyužila ještě tedy.
Ok, a jaký je váš názor na výběr novin a časopisů v Česku?
Jako podle mého názoru je dostatečnej, ale je to na jedno brdo prostě jako (POZN). Jako můžu říct, že
třeba já mám maminku, která zemřela vloni v listopadu, tak ta měla ráda takový ty časopisy na
kafíčko: Žena a život, Blesk pro ženy... tam... to je prostě... Tak já jí to kupovala, protože ona si to
četla, jo? Ale to jsou prostě bláboly... Jako zase nechci bejt chytrá, to podotýkám, a jsem laik. Ale
třebas jako... když zmíním, že kupuju ten časopis Téma a byl tam rozhovor s nějakým hercem, třeba
čtyřstránkovej, a oni si ho přebrali, žejo? Oni si je přebírají tenhle rozhovor tadyhle do těch... Žena a
život a tak dále... a teď je tam obrovskej článek – ona je nevěrná, panebože, co se stalo za tragédii
v rodině. Musíme jí poděkovat za to, že je statečná. Jí zemřela kočička třeba, nebo umřela kočička,
jo? Takže těch je přehršel těhle článků, ale asi je kupní síla, tak se kupujou. Já si myslím, že jako... si
lidi vyberou. Třeba to History taky občas koupím, takže to jsou... no.
Když se koukám na tu škálu, která tam je, to For Men a Top Woman a Elle, tohleto to jsou... to zase
jsou časopisy, když si je koupíte nebo prolistujete, tak z takovýhleho časopisu jsou dvě třetiny reklam
(POZN), jo? A koukaj na vás překrásný ženy, který nemaj jedinou vadu a nikdy se jim v rodině nic
nestane, takže těhletěch časopisů je taky dost. No a těch odbornejch časopisů asi si myslím, že taky
jako... Já mám pocit, že jo, že teda...
A když si vezmete jakoby deníky, noviny a vlastně informační média?
Informační... jako deníky tištěný jako jo?
Ano.
No tak já nevím no, tak jsou Lidovky... a to moc... na to nekoukám. Lidovky, ted je to Dnes....
Jojo, spíš jaký na to máte názor, jak vám ten výběr připadá?
Já asi předpokládám, že každý ten čtenář má svůj zvyk, co si kupuje, a to si koupí. Jako říkám, my to
MF Dnes, i když teď už ne tolik... no...
Dobře, takže se můžeme posunout k televizi. Jaký ta má pro vás význam?
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No tak velkej. Nejsem z těch lidí, který by říkali, že jako nebudou koukat na televizi. To jako v žádným
případně ne. Tak samozřejmě jako, dejte tam, že informační a... vzdělávací ani ne... to se nebudu...
(smích)... jako samozřejmě, dokumenty se koukám...
(PŘERUŠENÍ – ZVONÍ TELEFON, RESPONDENTKA HO VYŘÍDÍ)
O čem jsme to mluvili?
Byli jsme teď u televize, že sledujete třeba dokumenty nějaké...
Sleduju dokumenty na Dvojce nebo sleduju detektivky na Dvojce velmi ráda. Ale na Dvojce, tam jsou
ty Švédský seriály, ty si myslím, že jsou populární teda velmi. Tak pokud tam něco běží, tak to sleduju.
Nebo ty seriály, co jsou na druhým programu, myslím, že snad jinej nebo takový... no mně se líběj,
nebudu říkat že ne. No a dokumenty, který tam prostě jsou Já nevim, třeba ty válečný věci jsou tam
docela někdy zajímavý, který jdou pořád dokola, že si člověk obnovi... Ale jsou tam i dokumenty
společenský, jo? A takový z tý oblasti, co mě zajímá, z tý sociální, že tam jsou... já nevím, třeba jakoby
ty lidi na dně prostě a tak dále, jo? Prostě ty drogový závislosti a to, takže ty sleduju. No a krom toho
koukám na filmy, který si vyberu, jo?
Takže ČT1, ČT2 jste jmenovala jako... co další stanice české?
No hele, já nesnáším ty reklamy... takže (smích) jako... A my máme takovou tu televizi, která už je
chytrá, že si ji můžete přetočit, reklamu... jo? Takže pokud je někde nějakej film, ta já prvotně sleduju
tu ČT 1, ČT 2, ale těch programů máme asi 40 tam, jo? Protože to tak zase... ještě je tam... jak se to
jmenuje, tam jsou takový ty dokumenty, Prima má něco. Potom je tam Filmbox, tyhlety, takže to si
vybírám. Mám moc ráda třeba starý český filmy. Jo? Ty prvorepublikový. Nebo vůbec českej film mě
zajímá jako takovej. Takže to taky jakoby tyhle filmy sleduju. No a co se týká našich stanic... takže
jako... Novu občas, pokud je tam nějakej film, ale pouštím si to zpětně (POZN)... pouštím si zpětně,
protože si přejedu tu reklamu, jo? Protože nebudu koukat na hodinu a půl film, kterej trvá dvě a půl
hodiny a vidět tam to... takže to si přejedu tu reklamu a... na Primě... teďko přemýšlím, protože vím,
že je... teda nechci... naše máma jí hodně sledovala tu Primu, já ne... na Primě ani nevím, jestli na ní
koukám. Pak je tam ČT Sport, to koukám... nebo O2 Sport... teda... na ty koukám, když jsou věci, který
mě teda zajímají...
Klidně ani nemusíte vzpomínat na všechny. Spíš mi povězte, jestli jste také spokojená s tím
výběrem.
Víte co, já to beru tak, že když si tu televizi pustím, tak na ní chci koukat, a když se mi to nelíbí, tak
vypnu to tlačítko. Protože ono na druhou stranu, co 24 hodin dokola pořád vysílat, žejo? Takže
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nepatřím k těm lidem, kteří by říkali, že v tý televizi nic není a prostě tohle, jo? Takže to si najdu tu
zábavu jinou samozřejmě. Ale tím, že máme tu možnost v tý televizi, že si můžu pouštět ty filmy, co
jdou v noci třeba... nebo ty pořady a můžu si je pouštět druhej den, tak v podstatě můžu si z čeho
vybrat. Protože když jdu do práce, tak nebudu koukat do jedný hodiny na film. Jo? Takže takhle.
(POZN)
A co se týče třeba právě zase televizního zpravodajství?
ČT jedničku a ČT Dobrý ráno taky poslouchám, než jdu do práce teda při snídani, to si jako... (smích).
Teď si vlastně uvědomuju, že to je takovej zvyk, že prostě vstanu, pustím si ČT1, už tam jdou ty
zprávy, protože vstávám v šest hodin, takže tam mám to základní. Ale samozřejmě se stane, že tam
někdy ta Nova je, to zpravodajství z tý Novy. Ale převážně to ČT1.
Vnímáte třeba nějaký rozdíl mezi těmi zpravodajstvími?
No tak to asi každej, žejo. Každej si pustí to vysílání, který ho baví, žejo? Takže kdo má rád ty senzace
právě takový, a „pane bože, co se stalo“ a... tak si pustí asi tu Novu. No, nevím ještě... jakoby třeba
neznám tu televizi Barandov. Tu teda nepouštím vůbec... No jako bych řekla, že ty ČT1 jsou takový
solidní zprávy. (...) O tý objektivitě já nejsem schopna... solidnější než ta Nova, jo? O tý objektivitě
těch zpráv já nejsem schopna prostě jakoby... se k tomu vyjádřit, to nejsem. Protože já to neumím
osoudit a nejsem takovej znalec... To se lidi baví potom, že to zpravodajství třeba je... jak bych to
řekla. Že není objektivní, že nadržuje někomu nebo že nenadržuje někomu, tak to já neumím
posoudit (POZN) protože já prostě jako nemám ráda... nebo nehledám nikde ty zákulisní nějaký...
Neumím číst úplně tak mezi řádkama, takže to beru tak, tu zprávu, že se dovím. Myslím ty politický,
nemyslím zprávy o nějaký třeba havárii nebo tak.
Ale říkala jste, že vám to připadá na té ČT jedničce serioznější...
Rozhodně.
Tak podle čeho tohle posuzujete?
Podle výběru těch zpráv třeba. Jo? Vemte si, že třeba... já nevím. Jsou ČT1... a na Nově. Tak když si
pustíte na ČT1, tak tam se dozvíte, když dám příklad: Tak hlavní zpráva je, že zasedala vláda a
například že se tam schvaluje nějakej zákon o rozpočtu nebo něco takovýho. No a potom už je třeba,
že Babiš jede do Bruselu a tak dále a pak ke konci jsou ty zprávy jakoby... podle mýho... méně
závažný. Když si pustíte zprávy na Nově, takže první máte, hrůza, okradli pumpařku, třeba, jo? Nebo
že herec, tenhle a tenhle, co se mu stalo. Že na Praze 6 vyhořel dům, což je taky hrůza. A pak ke konci
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jde, že... a poslanci schválili návrh rozpočtu. Tak tady v tom si myslím, že to je takové bulvární spíš na
tý Nově. Podle mýho názoru, no.
Možná se k tomu ještě vrátíme, ale teď se ještě dostaneme k rádiu. Vy jste říkala, že posloucháte
často, ten Radiožurnál, tak jaký má pro vás rádio význam?
No ten zpravodajskej. Zpravodajskej, jsou tam... je to provázaný, žejo. Jsou tam takový tematický
rozhovory různý... já teď úplně neřeknu co, protože já to mám více méně jako kulisu. Ale jsou tam...
když já přijdu ráno, jsou tam teda zprávy... když jsem v tý kuchyni, tak to jsou zprávy. Odpoledne...
jsou tam taky zprávy, ale jsou tam tematický rozhovory, jsou tam ty pořady pro hosta, jo? Většinou
jsou to nějaký politici, kteří mluví k aktuálnímu dění, takže zase se člověk něco teda jakože doví. No a
zase zprávy, písnička, potom zase vyjádření někoho k něčemu... V neděli jsou tam rozhovory vždycky
od jedenácti s hercema nebo se známýma osobnostma, takže docela zajímavý... tak tohle má pro
mě...
Dobře... Co si myslíte obecně o českých radiostanicích. Jaký na ně máte názor?
Já ten názor... úplně nevím co říct...
Spíš jako jak je vnímáte ze svého hlediska.
Já je vnímám dobře. Já vnímám ty stanice, že si můžu vybrat, jo? Maminka moje třeba poslouchala
Vltavu, protože tam byly ty rozhlasový hry. Já to mám na tom Youtubku... Já si vyberu stanici, která
mi vyhovuje. Proto já nemám třeba stanici... Blaník třeba. Jo? Prostě vezmu si stanici, která mně
vyhovuje. Spíš se kloním k těm serióznějším. Asi mladý radši k těm legračnějším a tak, no...
Přejdeme teď k počítači, jaký pro vás má význam počítač. Vy už jste zmínila, že k němu jdete hlavně
pro informace...
No, jako pracovní nástroj teda, nezastupitelnej, a informační.
Pamatujete si, kdy jste přišla poprvé do styku s počítačem?
V roce asi 95.
Při jaké příležitosti to bylo?
No v práci. V práci když se zaváděly... jsem tu dobu dělala... ne, tak to dřív, pardon. 92, když jsem
pracovala na okresním úřadě, tak jsme měli první počítače s programem T602, to je jako dneska
kdybyste si pořídil černobílou televizi. Takže jsme vlastně na tom začali pracovat, no a od té doby
pořád, pořád, pořád.
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Pamatujete, jaké to tehdy bylo se na to adaptovat?
No tak musím říct, že pro mě to bylo tehdy velmi příjemný. Nebo mě to bavilo, protože tam se daly
dělat věci, který se prostě normálně dělat... jsem byla úplně vykulená z toho, že napíšu text a můžu
přepsat. Že mi tam ty chyby... ty chyby to opraví prostě samo. Nebo mi to ukáže ty chyby. Já se hodně
zabývám tím, že píšu nějaký texty... úřední nebo pracovní... zprávy, i tady se tím zabývám. Takže
tehdy jsem z toho byla vykulená, jsem prostě žasla, jak je to dobrý, protože já mám původně
ekonomku, jsme se učili psát na stroji všema deseti, takže já píšu taky všema deseti, tak pro mě to byl
hroznej luxus, jo? Pak pro mě byl luxus když jsme začali dělat s Excelem, s programem, protože to, že
mi to sčítá, odčítá, že si tam dám ten vzoreček a bude se to dělit a bude se to násobit a budu ho tam
mít jakoby pořád... takže to bylo taky... No a já myslím, že to šlo přirozeně.
Ale jako mám zkušenosti třeba se svýma kolegyněma, který to prostě nepřijali jako a hrozně je to
štvalo. Tak měli elektrickej psací stroj a i dodneška vidim, že někdy si úplně, samozřejmě u mý
generace, ne u vaší, žejo, že někdy je tam počítačová negramotnost jako blázen. (POZN) Já když jsem
chodila do školy na tu vejšku, tak vlastně tam byly samý učitelky se mnou a já jsem koukala jak
blázen. Oni opravdu neuměli jako tam... ty z toho byly opravdu... jako, myš vzít, jako... vy si řeknete,
že to je jako ve filmu, ale ona to byla pravda. Paní učitelka třeba na druhým stupni a neuměly
chudáci... že k tomu nepřišly jako. Říkám, mluvím o roce... ale ono to není tak dávno, třeba 2000 a tak
dále, jo? 20 let, to už prostě bylo jako běžný, no. Takže pro mě je to hodně důležitý. Je potřeba se
pořád v tom vzdělávat, ale více méně jako uživatelsky. Pro mě je potřeba, abych já měla ten Excel,
abych uměla textovej editor, abych si uměla editovat naše webový stránky, abych si tam uměla
vkládat fotky, abych si tam mohla udělat nějakou poznámku prostě atd. atd.
No a mám takovou zkušenost, že pokud se naučíte pracovat s nějakým programem, tak pak zjistíte, to
nás učili na různejch kurzech, že ať si otevřete tenhle program, ať si otevřete tenhle program, tak
v podstatě je to... jako naučit se číst na tý obrazovce, a umíte to. A ulehčuje to jako, pro mě to jako
nesmírně ulehčuje práci teda.
Takže i doteď chodíte na nějaké kurzy?
Na kurzy nechodíme, ale zavádíme nové programy... takhle, nechodíme na kurzy, ale když zavádíme
nové programy, tak tady máme školitele. Jo? Protože to je potřeba abysme... ten program se zavede,
ale teď na něm potřebujeme vychytat všechny možný věci, abychom věděli, co ten program všechno
dokáže. To jo, to se vzdělávám pořád, no.
A když přijde na internet, ten pro vás má jaký význam?
No, to získávám... takhle, že si ho otevřu a teď se kouknu (respondentka otevírá prohlížeš na svém PC
na stránce Seznam.cz), co tady je. Tady vidím, že Rusové opouštějí... no... to vzdělávací no. Tak si to
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pročtu a kouknu se na to, co mě zajímá. Plus na to získávání těch informací. Jako já bych teď bez toho
internetu asi nepracovala tady (POZN). Já potřebuju prostě okamžitě... je to strašná úleva. Já
potřebuju třeba vědět paragraf 62 ze zákoníku práce, tak si to tady naťukám a mám ho. Nemusím nic
hledat, mám ho v platným znění, takže z toho si můžu... jakoby čerpat. Nebo shánět nějaký materiály
k něčemu, tak zase se podívám. Naťukám si to do vyhledavače a mám to.
Jak dobře byste řekla, že se na internetu orientujete?
Já bych řekla, že dobře.
Pamatujete si, kdy jste s internetem poprvé přišla do styku? To bylo také v tom zaměstnání?
To bylo také v zaměstnání a... já bych vám řekla... asi rok 97... abych neřekla nějakou blbost, byl tady?
Ano, byl tady.
Jo? Já bych řekla tak 97.
Pamatujete si, jak jste se s ním poprvé učila zacházet? Jaký jste z něj měla dojem?
No asi určitě dobrej, ale já si tady teď něco budu řikat, jo? Asi takhle jsme koukali... já vím, že jsem
začínala, když jsem na první škole tý pedagogický dělala nějakou práci o autismu. A v tu dobu jsem
měla ještě hromadu knih z knihovny, kde jsem teda z toho čerpala. No a pak mi nějaký kolega, to je
taky dobrý mít ty kolegy, lidi, který se v tom orientujou, že vás někdo naťukne (POZN), takže ten mi
řekl, ať se podívám na internet. No a já mu řekla, že to neumím, ať se mi tam koukne a on, ať mu
řeknu přesnou adresu. A já no, to já nevim... jako autisti prostě nebo něco (smích). No a pak on mi
teda řekl, že chce přesnou adresu. No a pak já jsem si řekla, že na ten internet kouknu sama... Takže
jsem se na něj koukla a to byl takovej první impuls, což mohl být ten rok 97, že prostě... jsem začla
pracovat. Nebo jako... nevím... neumím říct, jestli jsem si tam četla. Jeslti jsem si tam četla nějaký
zprávy a jak vypadal jako, to teda vůbec. Jako myslím že vypadal v podstatě jako... že... že tam
nevidím žádnou jakoby změnu podle toho... ale vím, že první jsem ho začala používat při nějaký mý
zápočtový práci, která... to bylo potřeba, no...
Pamatujete si, kdy jste poprvé internet měla doma pro osobní účely? Nemusíte přesně, jen
přibližně?
No nevím... třeba nějakých 12, 15 let... nevím.
A hned jste ho začala používat?
No proto jsme ho měli, no. Určitě když jsem pak pracovala... jako dělala ty další školy, tak už jsem ho
měla. A víceméně jsme měli už jen ten... měli jsme jeden starej notebook, pak druhej, potom přišly
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tablety a podobně, takže to už se... Můj muž je třeba na tom... ten čte třeba 2 hodiny zprávy. Ten má
ty svoje... servery, říkám to dobře? Takže ten si to tam čte prostě... musí všecko si porovnávat, ohlasy
a teď má svoje reportéry a novináře, který píšou, o všech ví a tak dále.
Co se týče těch tabletů, na ty jsem zapomněl. Ty používáte jak?
No ty... webový stránky no... moje děti to třeba maj, moje vnoučata to používají na hraní her... a tak
dále... a tak dále...
Ty vás nelákají?
Já hraju karty. To teda v autobuse. Nebo když někam cestuju, tak teď mám tady ty karty
(respondentka zvedla chytrý telefon). Prostě hraju ty 4 barvy, to mě baví... a jak, to zase není... Co
tady mám, ty slova jako, že se doplňujou, to taky. A to je celý. Nějak jako žádný takový... Ale moje...
no tak nemám Facebook teda.
To jsem se chtěl zeptat, jaký význam pro vás mají sociální sítě?
No pro mě teda žádnej. Já ho nemám ten Facebook, musím říct, a nikdy ho mít nebudu...
Proč?
Protože já prostě nechci úplně to svoje soukromí vystavovat, jo? A nechápu, já prostě jsem
nepochopila tu příčinu. Jako, proč to lidi maj jako? Jsem si říkala, mám přátele, těm řeknu svoje
názory. Proč já potřebuju je brát... já ten Facebook můžu otevřít, protože ho má můj kamarád, který
tu vždycky něco hledá a tak si ho tady nechal, jo... ale ať už ho otevřete v kteroukoliv dobu noční,
denní, tak tam vidíte fotky lidí... Takže já nepochopila, já jsem skutečně nepochopila, proč já se
vyfotím a dám se na Facebooku, aby mě viděli, že uviděj, jak já vypadám. Teď uvidí, kde Eva
Bartošová... dobře, Eva Bartošová byla v hospodě a dala si tam třeba litr vína. Úplně nesnášim, já
jsem v tomhle úplně. Nepochopím, proč bych se měla fotit někde na pláži, aby věděli všichni, teda
ten, kdo má ten Facebook, že já jsem byla u moře. Já to prostě klidně řeknu. Takže tohleto mě vadí a
pak mě jakoby... jako pro mě je to... ta ztráta úplně jakoby toho soukromí.
Takže to a pak mi vadí ta anonymita a občas samozřejmě se... manžel ho má ten Facebook, tak se
můžu podívat, co tam je, a pak mi vadí kvůli tý anonymitě to vyjadřování lidí. To mi vadí teda
nesmírně. Že tam lidi píšou sprostý věci, zvlášť o těch politikách. Jo, to asi můžou napsat cokoliv.
Neuvědomujou si třeba ty lidi... já nevím, možná že jo, ale když tam daj nějaký příspěvek, že už to
není jejich majetek... že to je prostě toho pana Facebooku (smích) a teď už je tam napořád.
Já to prostě nepochopila. Teďkon jeden pán mi to vysvětlil... taky říkal, že prostě třeba před 20 lety, a
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to je teda taky ten Instagram asi a o tom já vím úplný, to prostě jde mimo mě. Ještě ty... jak se to
jemnuje...
Hashtag?
Hashtag, jo. Prostě... nerozumim. Hashtagy nerozumím, tohle a tak... No asi starší člověk, protože
napsal, že před 20 lety, kdyby se někdo za den dvacetkrát vyfotil a někde to uveřejnil tu fotku, tak že
by byl jako žhavej abonent do psychiatrický léčebny. Jo a dneska na tom, když si to otevřete, tak
zvlášť ty mladý, ale i ty starší lidi, tam prostě mají neustále. Já vím, že to k tomu patří, že to mají
zpěváci, sportovci, politici. To já vím, že ty příznivci to tam lajkujou a teď tohle... a ještě ten Instagram
jsem nepochopila, tam se asi dávají jen fotky a teď ta diakritika se asi... ty hashtagy.
No takže pro mě to nemá význam žádnej a nikdy mít nebude prostě. Pro mě to je úplně že face-toface radši budu mluvit, než že se budu dávat jako do... pochopil jste mě?
Samozřejmě, nebojte. A s mnohým souhlasím.
Jo? Já to mám prostě takhle no, říkám. A ještě když si pak přečtete, když se tam dostanete a přečtete
si opravdu názory některejch lidí a to sprostý vyjadřování... a to je jako ultra sprostý... tak si pak
řeknete, proč? K čemu tohleto slouží? Aby se lidi zbližovali mezi sebou nebo tak... Ale chápu... nebo
chápu... ale snažím se pochopit, že je to pro ty lidi veřejně známý, jak Babiše nebo někoho jinýho, tak
že je to pro ně důležitý, že tam maj shlédnutí. A teďko oni tam lidi píšou... ale já teda nevím jako. Co
mě by zajímalo že kdyby do toho Facebooku nešli, jestli by se jim snížila popularita, nebo nějakýmu
zpěvákovi. To by měly bejt intimní věci jako, no. Tak to je prostě...
Tohle se pojí ještě k dalšímu okruhu otázek potom, ale ještě dokončíme tedy tenhle. Chtěl jsem se
zeptat na chytrý telefon, odkdy ho máte a jaký na něj máte názor?
Já mám na něj názor velmi dobrý, protože mi pomáhá, a teď je 2019? To už je strašnejch let, já si
troufnu říct třeba 10? Já už má asi pátej, každej mám 4 roky... teď třeba řeknu 19 let, je to možný? Já
totiž nevím, kdy začaly! (smích)
Já teď taky nevím.
Jo, tak jako... nějak tak... (smích)
Řekla byste, že se na něm orientujete dobře?
No tak to co potřebuju se orientuju. Jako takhle, určitě má mnohem víc funkcí než já využiju, ale to
zase jako... orientuju se. Mám tam internet, telefonní čísla, zprávy, elektronický bankovnictví... svoje
soubory stažený, co potřebuju (POZN). Pak tam mám stažený to, co jakoby... no, to mi asi stačí no.
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Pamatujete si, jak jste se s ním učila zacházet?
Byla to legrace docela, protože jsem dlouho říkala, že nechápu, jak někdo může hladit telefon, ale pak
jsem se ho naučila hladit a docela dobře. Ale je pravda, že vždycky když mám novej, protože mám
pořád Samsung... abych se už... už jsem teda v tom, že to co mi funguje nechci měnit. Takže abych
měla stejnej ten typ, no. Tak ale jako, učila jsem se. Taky mi nešlo volat samozřejmě. Vždycky jsem to
zmáčkla, někde mi to uteklo, protože ještě navíc já jsem hrozně zbrklá, to slyšíte když mluvím, žejo...
ale jako už jsem si zvykla, musím říct. Ale není to pro mě něco primárního, že bych musela mít pořád
novej a novej typ, to ne. Já mám novej jen že se mi ten starej většinou porouchá, že mi spadne a
rozbije se... tak jako nemusím mít nějaký ty nový typy, nemusím mít nějaký ten Android nebo... jak se
to jmenuje, Apple?
iPhone?
Jo, iPhone, tak to ne.
Takže dokud slouží.
Dokud slouží a má ty funkce, co potřebuju.
Vy tedy používáte internetové bankovnictví, používáte různé aplikace jste řekla. Chodíte tam tedy i
na internet jako máte na počítači?
Ano, ano.
Dobrá, tak tím jsme pokryli ty jednotlivé typy. Teď bych se chtěl vrátit k médiím před revolucí. Jde
mi o masová média, jako o televizi, o noviny, o rozhlas. Jaký jste s nimi tehdy měla vztah?
No to byl takovej, ten vztah byl takovej (smích). No ono nad tím tehdy člověk nepřemejšlel, vztah. Ale
tak prostě to nečetl. Co se týče tištěnýho... to byla Mladá Fronta se to jmenovalo, ty noviny. Dneska
je to MF Dnes, tehdy to byla Mladá Fronta. To vím, že jsme brali, protože to bral můj táta. Tam se
četla poslední stránka třeba, sportovní. Nic jinýho nebylo. Ale ty projevy a prostě tyhlety zprávy, to
prostě nikdo nečet, to nikoho nezajímalo (POZN). No, takže to byl ten deník, co jsme měli. Pak jsme...
maminka brala Vlastu, časopis Vlasta. Tam se četlo něco... nějaký příběhy žen a takový někdy módu,
že tam byla, myslím že. No a Módu jsme brali, pak jsme se pokoušeli sehnat... ale to budeme mluvit o
těch našich médiích co vycházelo tady. Potom vycházelo Kino, se to jmenovalo, časopis, a Mladý svět.
Tak to jsem si, Mladý svět, jsem si kupovala. To bylo trošku jiný, takový... no a to Kino, to bylo tehdy
jedinej prostě zdroj informací o nějakejch filmech, který byly, občas tam byly ty... jakoby rozhovory
s těma hercema a tak dále. No, takže... ale jako obecně musím říct, že to bylo prostě všecko pod
rudou vlajkou, rudou září, všechno se nám daří, proletáři všech zemí spojte se (smích), jo? A prostě,
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jak bych to řekla, že se podařilo, pětiletka se plní, jo? Tohle, to byly nezajímavý zprávy prostě teda.
Pro mě.
Oukej. Přišla jste do styku třeba s nějakou samizdatovou literaturou nebo novinami?
No, přišla jsem do styku, když to kolovalo, tak jakoby, jsem měla známý, kamarádky, takže ty nám
dávali přečíst prostě, já nevím, třeba Pavla Kohouta, Tigrida, Sartra taky, když nesměl bejt. Takže to
jsme... to jsme si půjčovávali jako... já nechci říkat, že to bylo úplně... že to byly knížky, který se jako
tiskly potajnu nebo se nevydávaly. Někdo měl nějakej časopis no, to ano.
Co to pro vás tehdy znamenalo?
No, že jsme o tom, že jsme si představovali (smích), že jsme takový jakoby lepší, jo? Že jsme lepší, že
jsme jiný, že jsme vzdělanější a že prostě nesouhlasíme s tím, co to je. Já nemůžu říct o sobě, že jsem
nějakej revolucionář, ale trošku se člověk v tý situaci vymezoval tomu... to stádo jak bylo... tak tomu
stádu se trošku vymezoval. Tím, že měl tenhle okruh přátel, žejo. Že mě bavili... jsme chodili na
Plastiky a tyhlety skupiny, tak to se mi hrozně moc líbilo jako v tu dobu před tím rokem osmdesát...
ale to už nebylo... nebo jsme si je pouštěli, nechodili jsme na ně, pouštěli. Ty Plastici tady byli, když
mně bylo 15 a to už je strašně dlouho. No a že jsme si to pouštěli, že jsme prostě o sobě věděli...
Potom tedy po revoluci se strašně moc změnili noviny, televize i rozhlas. Co jste na to říkala?
Já říkám, že já jsem prostě takový naivní optimista, takže já jsem prostě opravdu byla taková, že
prostě padnul komunismus a teďko všichni musej mít ohromnou radost. Jo, že prostě padnul a teď
všichni budeme... Takže zezačátku jsme to hltali žejo, samozřejmě, teď se to najednou uvolnilo a teď
co tam všechno bylo. Že tam najednou byl rozhovor s Havlem, s Kohoutem, se všema těma aktérama
17. listopadu. Teď jsme koukaly, jestli je hezčí Klaus, Diensbier nebo Havel (smích). Teď najednou tam
tyhleti lidi byly, byly s nima ty rozhovory pořád a teď se to dělo. A teďkon zezačátku ty noviny, to
nebylo 18. listopadu, ale postupně jako měnily tu tvář... takže to asi určitě byly rozebraný ty deníky.
To vím, že jsme jich kupovali daleko víc v tu dobu... No a těch zdrojů nebylo tolik, žejo. Byla to ta
televize a bylo to to rádio, jenže to nebylo tak, že by jako hnedka po 17. listopadu, nebo já to alespoň
nepamatuju, že by najednou se to... to až jako postupně se to dávalo dohromady.
Takže určitě to bylo jakoby lepší. Bylo to otevřenější, otevřenější až teďko k tý době, která je úplně
otevřená, já si myslím...
Pamatujete si, co jste říkala na různé formáty, které sem přišly ze zahraničí? Třeba pořady televizní,
to jak se změnilo zpravodajství jakoby, forma?
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No tak já to kvitovala určitě... jak já jsem jakoby rigidně na tý... ČT1, ta není taková... ale asi určitě
jsem to kvitovala dobře... a teďko nevím, jak ty formáty myslíte... třeba že se změnily ty hlasatelky, že
jsou hezký ženy nebo... (smích)
Třeba změnilo se právě zpravodajství, už jsme se dotkli třeba zpravodajství na soukromých
televizích. A myslel jsem třeba i zábavné pořady, seriály a tak podobně.
No, tak to já jako nevím, to prostě neumím posoudit, protože jsem to moc jakože nesledovala. Já
teďkon jako... formáty... třeba že se nějakej seriál koupí a teď se třeba tady natočí nebo jak to
myslíte?
Myslím třeba i to, že sem po revoluci přišly zahraniční třeba věci, které se před revolucí nesměly
vysílat.
Jako třeba já jsem hledala kvalitní filmy. Na to jsme se dívali rádi, žejo. Nebo prostě... já teď nevím, co
bych řekla. Ta televize, to zpravodajství teda jo, to jsem asi kvitovala dobře, že se to změnilo, ale
jako... byť k dobrýmu takový to solidní, ne to bulvární. No a ty formáty... jako jsou... jako ty pořady
typu „Tvoje tvář má známý hlas“ a tohle, tak to já nesleduju, tak to vám k tomu nemůžu nic říct.
Ano, i to mě zajímá....
Jo? Nebo Československo má talent... nebo prostě to mě nebaví.
Nebo jak byla třeba Superstar...
To taky ne, nebo Big Brother!
Jako i tehdy to šlo mimo vás?
Jo, no, no... Já vím, že jsem koukla na jeden díl, a to bylo... nevím jestli Big Brother, byli v takovým
velkým... možná Big Brother, nevím. No a to si říkám, pane bože, takhle si nahlížet za peníze... jo,
prostě tohle se nechá. Takže tyhle typy pořadů já neumím posoudit. Ale asi mají sledovanost, když se
furt to teda točí (smích).
Dobře. A jak byste zhodnotila jak se vyvinula média od revoluce až doteď.
Jako já bych to zhodnotila kladně, akorát bych teda moc byla ráda, kdyby se občas psaly nějaký
pozitivní zprávy. Co se podařilo. Ne zprávu typu... jak jsem říkala – klesla nezaměstnanost, ale
počkejte, co bude! Jo? Takže tohle... ani mi nevadí nebo mám ráda ty investigativní novináře, jen ať
se odkrývají ty hnusárny, který jsou. To jako v každém případě... tadleto je důležité... jak bych to
řekla... důležitá jakoby ruka, aby se hlídali politici, jo? Nebo prostě to, to si myslím, že je dobře. Ale
musí to bejt jakoby... jak bych to řekla... aby to byly solidní odkazy, jo? Taky se někdy... teď je kauza
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s těma lidickejma ženama, to je Marel Volner, nevím jestli reportéři ČT, ale to jen tak mimo... tak to je
takový... Si říkám, ať jsou ověřený ty informace, protože tyhle citlivý záležitosti, jo... ale jinak
samozřejmě je to hrozně důležitý, aby tady byly a aby ukazovaly na ty nepravosti, který se dějou.
(POZN) A teď taky jako, teď mi řekněte, já jsem strašně čekala, co třeba bude, a ono není nic z tý
kauzy, to mě taky zaráží...
Co teď myslíte?
No, jsou kauzy různý. Teď třeba teda... co to bylo teď naposledy... ta Slonková na Seznamu, že Babiš
toho syna unesl. No a ono to utichne jako, jo? Jako a teď si říkám... kauza jako blázen, celá republika
s tím žije, prostě pořád to sleduje... A teď to utichne a jako, dostane člověk někdy odpověď jako, co
to mělo za účel? Jestli to mělo za účel rozvířit nějakou negativní kampaň proti panu Babišovi, tak asi
v pořádku, ale jestli to mělo za účel nějakou nápravu, tak... kde je? Tohleto si docela říkám... jo? Víte,
jako že to je... to prostě jsou...
Že to nemělo jako žádné ukončení?
No nemá! Tak ono asi v podstatě tyhlety kauzy jako nemaj...
(ROZHOVOR BYLO POTŘEBA PŘERUŠIT, PROTOŽE RESPONDENTKA MĚLA V TUTO CHVÍLI
V ZAMĚSTNÁNÍ SCHŮZKU, NA KTEROU BYLO TŘEBA SE DOSTAVIT. ZBYTEK ROZHOVORU BYL POŘÍZEN
O DVA DNY POZDĚJI PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU)
My už jsme se blížili pomalu ke konci, ale teď jsem tam měl ještě takovou sekci otázek. Jakou roli si
myslíte, že by měla média hrát v demokracii.
Jakou roli by měla média hrát v demokracii? No pravdivě informovat. To já nevím, jako já samozřejmě
nejsem odborník, ale v demokracii pravdivě informovat a dát prostor oběma stranám teda. Aby si ten
čtenář nebo posluchač mohl sám vybrat a vytvořit svůj názor. Jo, nemělo by to být tendenční, nemělo
by to být příliš politicky korektní, nemělo by to být nějakým způsobem cenzurovaný a tak dále, hlavně
ne cenzura, žejo. Takhle no, aby měl ten posluchač nebo ten obyčejnej lid, kterej je využívá, ty média,
dostatek z obou stran, aby si mohl sám vytvořit svůj názor. A měly by bejt nezávislý ty média.
A myslíte, že tuhle roli média teď v Česku podle vás splňují?
No, já to sama neumím moc posoudit, chvilkama si myslím, že ne... že... nevím, no... Že třeba je to,
nevím. Já prostě neumím posoudit sama, jak je na tom pravda, že třeba pan Babiš vlastní ty média,
žejo, tu Mafru, a tak dále. Sama jsem v tom taková jakoby rozpačitá, protože na jedný straně slyším,
že je to prostě jeho vlastnictví, on že si určuje, jaký budou zprávy a tak dále, jak se bude informovat,
ale přitom všechny zprávy jsou proti němu. Jo? Takže sama nevím, jestli to v současný době plní nebo
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neplní. Samozřejmě ty některý pořady, jak televizní tak rozhlasový, píšou, že je bráněno tomu
svobodnýmu vyjadřování. Já osobně to sama jako osobně za sebe nepociťuju, že by bylo bráněno
nějakým informacím nebo prostě, říct nějaký slova nahlas a tak dále, jo? To já sama za sebe
nepociťuju teda. Já mám pocit, že se každej může vyjádřit, jak chce. Ale jak je to ve vyšší politice, ve
vyšší podnikatelský sféře, tomu fakt nerozumím. Jako běžnej občan mám pocit, že v současný době se
každej může vyjádřit, jak chce.
Co si myslíte o tom, jak jsou masová média financována u nás. Vnímáte nějak rozdíl mezi
veřejnoprávními a soukromými?
No to vnímám akorát pouze tak, jakože jaký zprávy jsou. Jako myslíte třeba televizní stanice a tyhlety
rádiový... No tak jako tam ty komerční stanice musej hrát tu líbivější politiku, aby na ně lidi koukali. Je
tam daleko víc reklam, pro mě prostě nestravitelně, jo, a ty pořady jsou takový jako bych řekla... ale
nechci vypadat jako nějakej intelektuál, to nejsem, ale na nižší úrovni více méně, pro mě. Jo? Ty
komerční, prostě jak jsme se bavili o těch televizních zprávách i o tom zařazování těch filmů i o tom
přebírání těch zahraničních formátů, jak jsme si říkali jako Big Brother a Moje tvář má známý hlas
nebo prostě co to teď běží momentálně. Tak prostě je to takhle. Musí se na to koukat co nejvíce lidí,
musí to zasáhnout tu cílovou skupinu podle mýho lidí, kteří tomu věří. Jo? Což teda jako... pro mě to
není, ale neodsuzuju to a takový legrační názory občas slyším s tím, že třeba, já to teda neviděla, ale
protože tam hráli moji známí, nějaká Soudkyně Barbara, tak jsem se dověděla. A vzápětí třeba když
jsem se o tom bavila, tak řada lidí třeba věří, že se ty případy staly, že jsou to autentičtí lidi, který to
prožili tenhle příběh, jo? Takže oni jsou zaměřený... oni mají samozřejmě ty, jak bych to řekla, ten
průzkum trhu, a prostě tohleto tam běží, žejo. Takže oni jsou zaměřený tady na tuhle cílovou skupinu.
Takhle vnímám ten rozdíl, no.
A co se týče zpráv ve veřejnoprávní televizi nebo prostě informací, tak neumím posoudit jestli je
tendenční nebo není tendenční, jestli je cenzurovaná, neni, komu teda ta televize prostě nahrává,
nevim. Prostě beru ty zprávy jak jsou a snažím se pak zase z toho udělat svůj vlastní názor.
Jo. To byla jedna z dalších otázek, podle čeho posuzujete, čemu věřit a čemu už ne, jak ty zprávy
hodnotíte?
Zaprvý teda, když se něco moc omílá, tak už to... to asi víte, žejo, tak už to člověka jakoby moc
nezajímá. Já vím, že jsem vždycky někde četla, že (smích) není nic staršího než včerejší noviny. Jo?
Takže když se pořád omílá jedna a tatáž věc, jakože je někdo korupční, že je někdo tohle, tohle, tak
pak už ani člověk nevidí jako nic, tak prostě ani tomu nevěří. Nebo teďko případ s panem Kellnerem,
tomu se taky vůbec... teďko neumím orientovat, proč teďko začal lidem vadit a tak dále, jo? Nebo si...
podle čeho, no. Tak třeba Jágr byl v Číně a byl problém s tím, že je Jágr v Číně, jo? A já jsem to
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nevnímala vůbec tak, že je Jágr v Číně, prostě jsem se na to dívala, jako když je hokejsta, kterej jede
do Číny a jde reprezentovat náš sport. Rozumíte? Tak jako... podle svýho... pak si tam dávate ten
svůj... postřeh nebo ty svoje... znalosti, ale získaný zase z těch médií, který mám, protože samozřejmě
ty lidi osobně neznám.
Mám pocit trošku, že tady se pořád... víte... pořád závidí jakože úspěch, jo? Že když je někdo
úspěšnej, tak to není dobře, určitě to musel získat podvodama, což... tomu nahrává třeba ten pan
Babiš, žejo, což se ví. Ale prostě... paušalizuje se to na celou tu společnost... jakoby těch... bohatejch
lidí, úspěšnejch, i když mnoho z nich pracovalo třeba vlastní silou a vlastníma dovednostma, žejo. No
a když na to nemám, tak jim budu závidět, žejo (smích). No, tak to vnímám. V tomhletom jsem trošku
v rozporu, ale ty závěry si dělám sama, nevěřím bezhlavě tomu, co se píše.
Dobře... Teď bych se přemístil ještě... My jsme se bavili vlastně o vašich dovednostech s počítačem
a takový. O tom tady mám další sekci, ale my už ji vlastně probrali. Vy jste říkala, že se orientujete
docela dobře i na počítači i na internetu pro vaše potřeby...
Ano... já se považuju, jako co se týče počítačovejch dovedností, tak se považuju za dobrýho uživatele.
Jo? Jakože umím využívat programy, to jako... není žádný... to prostě umim, k tomu mě nutí ta práce
zaprvý, zadruhý mě to baví a zatřetí v tom vidím přínos. Takže využívám všech možnejch novinek,
který jsou, aby mi ulehčily práci. Takže to si myslím, že se orientuju dobře a jako nedělá mi problém...
jakoby, to co já potřebuju ke svýmu životu, ke svý práci, tak mi nedělá problém prostě.
Tak přejdeme rovnou na takové vaše hodnocení. Jak si myslíte, že internet a počítače a tyhle
informační technologie ovlivnily společnost.
... Jak je ovlivnily, jo? Já bych řekla, že k dobrýmu. Jakože prostě máme přístup k informacím,
můžeme si vyhledat i informace, máte spoustu, spoustu těch serverů, který jsou... jako různě
zaměřený, takže si můžeme právě ty informace, který jsou oficiální, můžeme si je prostě dohledat
někde, můžeme si najít protinázor, máme dobrej přístup k informacím pro mě... Pro mě je to jakože
není žádnej... pro mě to je přínosný, no. Chápu, že třeba pro nějakou starší generaci nebo i moji
generaci je to někdy složitý, ale jinak si myslím, že, dobře no, vyžaduje to... jak bych to řekla...
vyžaduje to prostě nějakou dovednost od toho člověka, protože teď to máte... spoust... já nevím,
jestli to k tomu patří, ale spoustu internetových formulářů, který nutí ty lidi vyplňovat a... hlásit věky
přes internet, což někomu může dělat problém, žejo. Já mluvím teda za tu svojí sociální skup... za ty
lidi, se kterýma já se pohybuju a... za lidi, který... prostě znám, jo? Ale samozřejmě se setkávám
s lidma, pro který to je problém. Takže pro mě dobře, ale říkám... jako dobře tím, že máme přístup
k těm informacím, že si můžeme dohledat, že prostě to funguje, no. Sociální sítě, o tom jsem mluvila,
tam jako mám ten názor trošku jinej, tam mi to přijde přehnaný, jo? Ale to je každýho věc, s čím chce
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jít na trh a jak chce to prezentovat.
A myslím si, že pro mladý lidi už je to dneska prostě elementární dovednost, žejo. Prostě odmalička
děti jsou na počítači, odmalička děti se naučej číst, moje vnoučata se naučej číst díky počítačovejm
hrám, ještě než jdou do školy a tak dále, jo? Takže pro ně to bude normální jako by pro nás... já
nevím... rozhlas v podstatě když jsem byla malá nebo když jsem měla televizi, jo? No a samozřejmě
to, co technika dokáže, co dokážou ty počítačový experti, tak to je otázka... to já se neumim vyjádřit,
ale jako jinak dobře, pro mě dobře. Pro mě moc, jako v tom, že mám hlavně ten přístup k
těm informacím, můžu se... na... leccos podívat a tak dále.
A když teď přišla řeč vlastně na děti, jak se s tím vídají jako už od začátku života, to vnímáte jak?
No, já si myslím, že to je v pořádku, jo, protože ten pokrok je. To nejde zastavit, ale samozřejmě je
tam spousta nástrah a je tam spousta... Musí se to, podle mýho by se to mělo trošku regulovat,
protože samozřejmě děti jsou neustále na mobilu, jsou na počítači, žejo. Více méně už dneksa malý
děti mají chytrý telefony, takže to já vidím jako v rodině. Takže mají pořád v ruce, žejo, a tak dále... ty
starší jsou na tom Instagramu nebo jak se to jmenuje... nebo Messangeru, to fakt jako nevím. Jo a to
si nemyslím, že je úplně dobře, jo? Jako pokud dítě... myslím si, že je to v pořádku, že tyhle
dovednosti mají, že prostě ten pokrok jde, nedá se zastavit, ale měl by se přístup k těmhle těm
formám teda zábavy regulovat. Mnozí to dělají, mnozí to nedělají žejo, tak jako je nejjednoduší, když
to dítě má ten počítač nebo ten telefon víc a nezlobí.
Jo a náš Šimon třeba, ten jeden můj vnuk, kterej je takovej jako koumák, tak chodí do třetí třídy a
kdybysme ho nechali, tak je na tom celý odpoledne když přijde ze školy. No a my, že bohužel nemůže,
že musí na ten fotbal a tak dále. Jo?
Jasně.
Takže jako v pořádku, pokrok jde, ať to uměj, ať jsou lepší než my, ale regulovat to, aby se z nich
nestali závisláci a tak dále, žejo. Regulovat ten přístup k těm stránkám a tak dále.
Jak si myslíte, že může internet ovlivnit demokracii?
Jak si myslím, že může internet ovlivnit demokracii? Jo... to nevím, jako... no, může... může... já nevím
no, co vám na to říct, protože můžou tam bejt samý negativní zprávy a může dojít třeba, já nevím,
k něčemu... teď nemluvím o včerejší demonstraci, to vůbec jako, to vůbec ne, jo? Ale můžou
prostřednictvím těch sítí prostě se spojovat lidi s nějakýma negativníma názorama a v podstatě jako
můžou protestovat proti... právě že teď je ta demokracie, tak můžou protestovat proti čemukoliv žejo
a tak dále. Prostě je to... ovlivňuje to určitě zas na druhou stranu smýšlení lidí, když budete něco číst,
budete nakloněn nějaký negativní věci, například teda, že se tady krade a že se nemáme dobře a teď
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oni vám řeknou tak pojďte, půjdeme na toho pana Nováka a na kohokoliv... takže už to prostě... Jako
jednak je to součást demokracie, že můžou, ale může třeba i v budoucnu... tohleto těžko... těžko,
zase nejsem sociolog, to fakt nevím no...
A myslíte, že to může být jenom negativní?
Ne, může i pozitivní samozřejmě. To já... prostě... tu demokracii jako ovlivňuje tím, že máte opravdu
přístup ke všemu, ke všem informacím, ať k těm zápornejm tak k těm dobrejm. Protože zatím teda já
tam nepociťuju žádnou cenzuru, já osobně, nepociťuju žádnou cenzuru. Takže já si vyhledám
informace, který chci a samozřejmě když najdu článek, jo, prostě reportáž nebo dokument, který
prostě souvisí nebo... ten můj názor prostě podpoří, tak mě to baví, tak jsem ráda. Takže v tomhle
pozitivně, pozitivně i negativně.
Takže to má plusy i mínusy...
Má to plusy i mínusy rozhodně jako, no... ještě mátTakže ještě pár posledních... nebo chcete ještě něco dodat?
Nenene, v pohodě.
Když jste dostala připojení na internet, změnil se nějak váš názor na noviny, televizi, rádio, na ty
tradiční média?
No... zpočátku ne. Zpočátku ne, několik let rozhodně ne, ale... v dnešní době, my jsme se o tom bavili,
že... jako názor, že mi to nezměnilo, ať jsou, jsou potřeba, ale už to není pro mě ta denní nutnost si
koupit ten tištenej tisk. Takhle. Jo? Takže ten názor jako jsem nezměnila, ale už prostě ten tištěnej...
časopis, tištěný deník prostě si koupím v případě, že třeba někam jedu a chci si ho přečíst. Prostě
jenom jednou týdně, což dřív pro mě bylo prostě... samozřejmě třeba denodenně k nám chodil
tištěnej tisk, teď už ne.
Když přijde na internetové stránky a různé ty obsahy, které tam vidíte, jak si myslíte, že jsou
financované a co na to říkáte?
Já jako o tom vím strašně málo. Já se domnívám, že jsou financovaný buď tedy od nějakých těch
donátorů, který to teda asi maj, žejo a pak je to z reklam. A neříkám na to nic, protože prostě nevím,
jo? Jako to financovaný částečně asi ze státu, žejo, ten... ty veřejnoprávní, takže částečně teda od
donátorů, který to vlastněj nebo od těch majitelů nebo jak to říct no a z reklam zejména. No a co
můžu na to říct, že ty reklamy mě rozčilujou, ale chápu, že teda bez toho by nebyly. Tak.
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Co si myslíte o tom, že vlastně reklamy na intenretu se přizpůsobují jakoby lidem nebo uživatelům
podle toho, co třeba navštěvujete za stránky a tak?
Právě to je ta negace kterou... nebo... možná že to... teď teda řeknu, to je to, co třeba mě vadí, žejo.
Protože v podstatě když využíváte internet jakoby denně, tak vlastně si o vás každej zjistí, co chce.
Žejo? No jako víme. Protože o těch reklamách, který jsou, máte pravdu. Já si vyhledávám nějaký
parfém a mám tam 14 dní nabídku různejch parfémů. Jo? Nebo si chci koupit auto a už mi chodí...
příklad dám, jo? Takže samozřejmě oni vědí jako, co si chci koupit, v jaké jsem sociální skupině a tak
dále. Takže... (...) Jako ale já neumím jakoby vyjádřit to, co bych... jako... k tomu řekla, jo? Vím, že
třeba teď jsem byla na nějakým semináři, kde třeba nám vyprávěli, že pokud si vyberete nějakou
půjčku jako přes internet, tak že okamžitě do dvou... nebo když jsou ty reklamy v televizi, žejo,
půjčíme 20 000 a hned to máte na účtě... takže že ono... že je to takový proradný, že vlastně oni vědí
do dvou minut, co se dá. Jestli máte exekuci, jestli máte někde úvěr a tak dále, jo? Tak to jsou věci,
který prostě... a my jim to dáváme sami, žejo, ty údaje. Já nevím, co říct teda... ty reklamy mě
nebavěj, ale vím, že bez nich to nejde a díky těm reklamám na nás mají informace, o kterých se nám
ani nezdálo. Nebo rovněž tak mají informace z těch Facebooků, žejo (POZN), protože nějak jak si tam
ty lidi uvěřejňujou třeba dovolený, tak už vědí, jako kam jezdí, vědí... nemyslím to, že je to jakoby
nebezpečný pro ně samotný, že je někdo může vykrást ten byt. Ale vědí v jaký sociální skupině se
pohybujou, jaký mají politický názory, jak je můžou oslovit žejo a oni na to mají velký ty odborníky,
žejo, tyhlety servery. Jo? Takže na ně se potom soustřeďujou. No ale jako... pro mě ne... ne příliš
jako... abych to příjemně přijímala nebo ne. Prima, ale prostě to takhle je, no, ale to si neumím
představit, že bych to mohla nějak jako brzdit. Jo?
Dobře, super. Máme tu vlastně už poslední otázku a ta je taková obecná. Kdybyste měla celý tento
rozhovor shrnout a vlastně zhodnotit, jak vnímáte média od dob před revolucí až doteď, tak jak
byste to shrnula?
Já to řeknu jednoduše... kladně. Jako protože tam ty zprávy prostě, to nebyly zprávy. To byly
informace, jak se daří prostě straně, jak se daří, tam nebyly žádný neúspěchy, nic. Takže teď si
myslím, že ta... ty média prostě jsou lepší. Lepší pro informovanost lidí, daleko lepší. Kladně. Jo?

Rozhovor 7
Respondentka (MŠ), 49 let

Začneme tím, že se mi krátce představíš, takže kolik je ti let, co jsi vystudovala a jak se vyvíjela
tvoje kariéra?
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Je mi 49 let... Mám průmyslovku ekonomickou, nikdy jsem to nedělala, žádný účetnictví, nic takovýho
jsem nikdy nedělala... A moje kariéra. Jsem celý život v potravinách, takže... asi z těch
nejdůležitějších, 16 let v Sara Lee, což je Douwe Egberts. Tam jsem byla nějak ve finále v postu jakoby
středního managementu, nějakej manažer. Potom nějaký dva, tři roky Emco a pak Košík.cz. Takže já
to mám takový rychlý.
Co že jsi z té průmyslovky nastoupila takhle do obchodu? Proč jsi nikdy...
Z té ekonomky, já jsem řekla průmyslovka, promiň, střední ekonomickou... Proč jsem to nikdy
nedělala? Já vůbec nevím, no. Já jsem asi jako chtěla mít nějaký vzdělání a tak něco, nějakou
maturitu. A proč zrovna ekonomku, která mi vůbec... asi jsem si... já si myslím, že jsem si v tý době
myslela, že bych to mohla dělat. Ale přišla nějaká lepší nabídka, v tý době to asi nebylo dobře placený
ty ekonomický místa, a přišla mi nějaká lepší nabídka z toho odvětví potravinářskýho, líp placená, a
tak jsem se k tomu nikdy nevrátila. A myslím, že by mi to ani pak ve finále nějaký podvojný účetnictví
ani takový nebavilo.
Dobrá, a když teď odejdeme od práce, tak co děláš ve volném čase, jaké jsou tvoje koníčky, čím
trávíš chvilky, které máš pro sebe.
No, tak protože jsem si pořídila po 20 letech další dítě po Kubovi (smích), tak mám desetiletou dceru.
Tak asi s ní nejvíc času trávím a co děláme tak nějak, asi hodně jezdíme na kole, na lyže, ona hraje
volejbal tak... všechno se to točí kolem asi spíš sportu... a domácnosti žejo nějak...
Jasně...
A přátel...
Přátel, takže s nimi chodíš třeba na nějaká setkání...?
No, máme takovou větší skupinu a pravidelně se setkáváme.
Dobře. Co pro tebe znamená veřejné dění?
Veřejné dění? Jako politika a... konkrétně politika?
Spíš obecně. Jestli sleduješ, co se děje ve společnosti nebo ve světě, ekonomiku a tak?
Určitě to sleduju, čtu to a... snažím se, aby mě to neovlivňovalo a občas nevím, jakej si mám na to
udělat úsudek...
Dobrá, k tomu se ještě určitě vrátíme...
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Takže... asi denně si něco přečtu, to 100%, žejo, v metru, večer než usnu, tak si přečtu, co se kde
událo, stalo. Ale neříkám... snažím se tím nedat ovlivňovat.
Dobře. Je to vlastně rozhovor o tobě a zároveň o médiích, která vlastních, se kterými se setkáváš,
takže teď jen pár kontrolních otázek. Máš doma televizi?
Jasně. Ano.
Rádio?
Ano.
Počítač?
Ano.
A stolní nebo notebook?
Eeee, dvakrát notebook.
Dobrá, nějaké tablety nebo podobné věci?
Určitě, dva tablety.
Telefon koukám, že máš.
Jasně. Ano.
Máš osobní i pracovní?
Nene, pracovní nemám, jen svůj osobní.
Oukej, dobře. Takže tím bysme uzavřeli ten první takový medailonek, který máme. Teď, ty jsi
říkala, že se zajímáš třeba o sport kvůli dětem a tak dál a zároveň i s těmi dětmi, když jsi s nimi,
užíváš přitom i média? Nebo když se chceš dozvědět třeba i z oblasti sportu, tak jak postupuješ?
No tak určitě si to najdu na internetu (respondentka ukazuje na smartphone na stole). Určitě si to
někde vygooglím nebo najdu na seznamu jako, takže... takhle mě zajímají... zaprvé si čtu o sportu,
sleduju sport v televizi. Vybranej sport, nesleduju všechny sporty. Třeba teď sleduju biatlon, teď běží.
Takže sleduju to v televizi, čtu o tom, koukám se na výsledky, kdo vyhrál, jak co... ale... a pokavaď
chci... pokavaň si hledám o nějakých pravidlech ve sportu, tak je jasný, že si je vygooglim, že se
kouknu.
Používáš k tomu, teď jsi ukazovala na telefon, používáš k tomu telefon předně?
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Telefon nebo notebook, jak kdy se mi asi... Ten telefon je blíž po ruce, žejo. Máš ho hned, než si
otevřít počítač někde, tak asi... víc hledám na telefonu.
Jo, dobře. Právě většinou... nebo hodně lidí z tvojí generace s tím telefonem třeba váhalo, proto
mě zaujalo, že jsi na něj ukázala hned. Cítíš se dobře asi s ním nebo cítíš se jistá v tom?
Asi asi.
Jo. K tomu se ještě asi taky trošku vrátíme. A co se týče třeba toho veřejného dění, jako jsou
zprávy, jako je politika a tak dál, tak o tom, když chceš zjistit něco víc a nebo... už jsi zmiňovala, že
si je přečteš třeba v metru nebo večer.
Asi zprávy sleduju každej večer nebo pokavaď jsem doma, tak je sleduju. Nesleduju Novu a Primu,
protože jsem alergická na ty jejich tragický zprávy. Kolik lidí umřelo, bouračky a to. Takže sleduju spíš
zprávy na ČT1, i když jsou víc jakobych řekla zaměřený politicky a někdy nudnější, ale i přesto je to
pro mě lepší, než když... nemusím... jako občas se přecvaknu na Novu nebo na Primu, ale myslím, že
to je nějakých třeba, kdybych to měla říct procentuálně... 90 ku 10 procentum. Že třeba jdou ty
zprávy, začnou a než to přepneme. Ale jinak se snažíme denně sledovat zprávy. I když... zběžně, ale
koukáme.
Teď se podíváme na konkrétní mediální typy, takže co pro tebe znamenají noviny a časopisy? Hrají
nějakou roli v tvém životě?
Myslím, že hrály daleko větší roli... zhruba před... 20 lety třeba? Tak pro mě hrály vellkou roli a
myslím, že jsem si asi i jednou týdne stoprocentně noviny, časopis, jsem si všechno kupovala a...
v současný době si nekupuju žádný noviny ani časopisy... a všechno hledám na internetu.
Jo... Co by se třeba muselo stát, aby sis koupila dnes časopis?
Časopis... eee... časopis jakoby typu... teď nevím, jaký jsou, ale nějaký takový ty Blesk, ty...
Jako buď noviny nebo třeba nějaké naučné...
Co by se muselo stát, abych si koupila? Muselo by mě to upoutat nějakou reklamou. Když je tam něco
v tom zajímavýho. Nějakej obsah, že tam bude zajímavej, o kterým se tam píše, tak určitě jsem
ochotná, pokavaď vyjdou... jednou za rok dávají prostě třeba do Mladý Fronty takový jako... Dvacet
nejkrásnějších stezek na kolo a takový, tak to jsem ochotná.
Ale jinak to prostě teď zastupuje...
Ale jinak si časopis ani... noviny nekupuju.
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Dobře. A když jsi na internetu, tak co třeba různé ty zpravodajské portály, které jsou odnoží novin?
Jako třeba Mladá Fronta Dnes má iDnes a Lidové noviny mají Lidovky. Navštěvuješ je?
Nenavštěvuju... dokonce jsem chtěla koupit dceři nějakej telefon a bylo k tomu, že k tomu dostaneš
jakoby čtyři vydání zdarma jakoby a teď nevím čeho, nějakýho Reflexu, Sport... Tak jako ale, nevím
ale, mě to nenadchlo listovat v telefonu nebo na tabletu jakoby novinama a číst to z toho prostě,
zatím ne.
Dobře. A máš teda nějaký názor na tu nabídku novin a časopisů v Česku? Připadá ti dostatečná
nebo,,, splňuje tvé potřeby?
Já si myslím, že je ta nabídka, která převyšuje poptávku. Že prostě jich je strašně moc, těch časopisů,
a možná je to i ten důvod proč jako, když přijdu třeba tady do našeho tabáku místního, tak si nic ani
jako nekoupím. Protože je tam toho tak strašně moc, že jako přeletím... já neříkám, že se na ně
nekouknu, takhle přeletím ty stránky, co se kde píše, ale je tam toho tolik, že se ani nedokážu asi...
Asi bych šla pro konkrétní nějakej asi časopis. Neříkám, že... někdy jsem si koupila asi nějakej Forbes
kvůli nějakým zajímavým článkům o někom, ale jinak ta nabídka mi přijde, že... že je šílená.
To mě napadá s tím Forbsem – třeba z pracovního hlediska, že bys někdy vyžívala časopisy, aby ses
třeba dívala na to, co letí?
Všechno je na internetu. Všechno, protože i všechny odkazy jsou na internetu, takže... Kdysi dávno
jsme odebírali takovej ten časopis a teď nevím konkrétně, jak se jmenoval. Tam bylo tady o tom
prostředí, byl to nějakej... myslím že to, to nebyl Maloobchod, bylo to něco podobného. Tak ten jsme
odebírali, ten jsem četla, protože tam byly zajímavý články, ale dneska už ne.
Dobře. Tak se přesuneme k televizi. Jaký ta má pro tebe význam teď v životě?
Jakej televize má pro mě význam?
Uh huh, jak ji používáš, co ti dává, co z ní získáváš?
(...) Televize je pro mě jakási kulisa, která třeba... když vařím, tak jí mám puštěnou, protože si myslím,
že mi to líp uteče u toho, když tam dávají nějakej film nebo něco, ale... určitě to pro mě neni úplně to
top jedna a dokážu... dokážu třeba na dovolený absolutně nezapínám a nemám to ráda jako, kdyby
se během 14 dnů třeba, co jsme na dovolený, měla pouštět televize – no manžel ji pouští neustále –
ale pro mě to neni ta... to top jako. Běží doma jako kulisa si myslím často, že tam běžej nějaký
písničkový kanály, pak tam běží ty zprávy, ale koukám, ale třeba sport tam běží a na ten koukáme
rádi, na to se podíváme. Večer po tý osmý nějakej film.
Jo. Ten sport sleduješ na jakém kanále? Teď ten... ten biatlon, jak jsi říkala.
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No, a jak se ten kanál jmenuje? Žejo já vím, jaký to máme číslo doma, ale (smích)...
Není to to Čtčko?
Asi to bude ČT Sport, asi jo.
Dobře. A jinak co se týče třeba nějaké zahraniční tvorby a tak, to máš v rámci třeba těch filmů
takhle večer, není to, že bys vyhledávala?
Nenene, jelikož mám jazykovou bariéru si myslím na zahraniční tvorbu, tak ani nic takovýho si
nestahujem doma, co by nebylo dabovaný. Takže klasickej náš nějakej nadabovanej... To že bych jako
dokázala shlídnout film v angličtině, to fakt ne.
Když jsme u jazykové bariéry. Nějakými jinými jazyky mluvíš?
No, omezeně.
Takže ne, že bys je využívala takhle přitom...
Ne, ne.
Dobře. Co si myslíš třeba o českých televizích obecně? Ty už jsi nastínila, že třeba na Nově a na
Primě se ti nelíbí ty zprávy, že lepší je to na tom Čtčku. A třeba na skladbu ostatní tvorby, kromě
zpráv? Jaký na to máš názor?
Hmm, naší televizi, takže ČT1, 2, Nova a Prima, jo? No... asi špatnej no, tak já nevim... mně to přijde,
všechno je to pořád jakoby dokola žejo, vlastně. Jsou tam pořád nějaký ty zábavný jejich pořady, pak
je to nějaký od vaření přes nějaký takový ty jakoby lehce naučný, i když tam asi není vůbec naučný,
jako kolik Čechů řeklo, nevím, co se používá (smích). Já nevím, jak se to jmenuje ten program. (smích)
Takže celkově, já si fakt jako jenom jdu po tom, co chci, takže nějakej ten film, kterej si pouštíme
zpětně přes nějaký to O2 TV nebo jako se to konkrétně pouští přes červenej bod, takže spíš si
vybíráme a pouštíme si zpětně nějaký věci, který jsme neviděli. Jinak že bych jako nějak úplně... mi
něco nadchlo v tý televizi... tak občas nějakej film, ale fat nic nějak... zásadního.
Máte teda tu chytrou televizi, která jakoby nahrává věci...
Ona to nenahrává, ono se to dá nějak spustit na nějakým tom červeným bodu.
A tam jdou i nějak snad přeskakovat reklamy. Máte to taky tuhle funkci?
Ne, to O2 má, že vidím ty reklamy, ale tady si myslím že ne, že tam nejsou. Nejsem si úplně
stoprocentně jistá, já si jdu o reklamy čistit zuby (smích).
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Jasné. Co se týče nějaké televize dříve, třeba právě po revoluci, hrála větší roli asi? Změnil se nějak
tvůj názor?
Tak dříve začínala televize, teď nevím v jakou hodinu, já bych asi lhala. Začínala ve čtyři nebo v pět
začínalo to odpolední vysílání, taky to celodenně zrnilo, žejo, když sis to zapnul. Takže hrála asi větší
roli v tom, že jsme se těšili jako děti na to, co tam pustějí po tom zrnění, ale jelikož byly dva
programy, tak myslím, že to nehrálo extra velkou roli, ale... když se vrátím do dětství, tak jsme měli
jednu televizi, někde měla mamka v obýváku, v pokoji jsme neměli žádnou, tak asi nehrála roli
v životě. A po revoluci... tak asi začla hrát, protože začly tam pouštět takový ty filmy, který jsme do tý
doby extra neviděli, tak tam asi hrála větší roli. Byly ty DVDčka to byly, nebo jak se to jmenovalo?
Ještě kazety ty, VHSka.
No, ještě VHS! Takže v tu chvíli to začlo hrát hroznou roli, žejo, protože lidi nosili ty filmy nějaký různý
jakoby na tom, který jsi si mohl najednou pustit, žejo, a byl jsi v jinym světě. Nehledě na takový ty
akční filmy a to, tak to... z toho asi lidi byly jakoby... trošku asi šťastný, že se to k nám dostalo.
Protože předtím byla ta produkce, jakoby vybírala seriály, který se hodily, žejo... s nějakou
komunistickou tematikou nebo s nějakou socialistickou, abysme byli správný a... Takže určitě tenkrát
hrála tu roli a myslím, že když začala Nova, nevím přesně, kdy to bylo, tak to byl pro nás jako velkej
boom, žejo. Protože to bylo najednou něco jinýho po tý jedničce, dvojce, něco novýho, zajímavýho.
Občas pustili nějakej ten seriál nebo film, kterej jsme do tý doby neviděli.
Jasný. Proč si myslíš, že se to časem teď tedy změnilo? Když už teď tě to tolik nebaví?
Myslím, že... je to věkem daný, je to i nějakým, tou... co má člověk takovou nějakou zábavu jinou a
tohle, že si víc váží toho času, než ho proležet u televize. A je to všechno už jakože dostupný. Už
nemusím být u tý televize v ten danej okamžik, protože když si všechno dokážeš stahnout na USBčko
nějakej film, něco si pustit zpětně, něco přes nějaký uloz.to, přes co všechno. Takže všechno si
dokážeš stáhnout jako, nemusíš, jak jsme dřív museli vyčkávat u tý televize až to začalo ten film, na
kterej jsme se těšili, takže jsme byli součástí, tak to teď už tak není, no. Tak proto se to asi změnilo a
myslím, že... i to, jak je jakoby konkurence, jak třeba jako doma máš, já nevím, kolik teď máme
kanálů, jestli 120, netuším, asi 120, tak je velká konkurence, žejo. Takže mi přijde, že i v tý televizi se
to jakoby zhoršilo, protože občas mi to přijde takovej jakože je to, brak nad brak, jakože... Nějaký ty
seriály třeba na Barrandově nebo co to bylo, když sleduje takhle ta starší generace, tak to teda
myslím, že je vočistec docela.
Jasný, ok. Podíváme se na rádio, jakou to hraje roli v tvém životě?
Rádio nehraje v něm roli žádnou, nic, pokavaď nejedu v autě.
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Takže jenom v autě jako kulisa, jinak si ho nepouštíš ty sama?
Ano, jenom v autě jako kulisu a jinak si rádio... jakoby chodím pozdě z práce, žejo, takže to už pak
jako pouštíme televizi. A rádio si prostě nepouštíme. A většinou když si i pouštíme písničky jako
kulisu, tak si to pouštíme na tý MTV nebo Óčko.
A třeba nějaká internetová rádia si nepouštíš, třeba v telefonu?
Nepoužívám to vůbec. Občas si pouštím Spotify, když chci slyšet nějaký písničky, když potřebuju ěnco
do uší, tak si pustím Spotify, ale rádio využívám pouze v autě. Ale tím, že jedu 3x týdně asi třeba půl
hodiny do práce a z práce, tak ho slyším hodně, žejo. Samozřejmě to zas nebudu říkat, že by to bylo
omezený, ale spojený s tou jízdou v autě.
A ty řídíš, když takhle jedeš?
Někdy řídím, někdy ne.
Jo, a přijde ti to rádio alespoň užitečné v tom autě? Dozvíš se třeba nějaké dopravní informace?
Určitě, určitě kvůli tomu i přecvakávám někdy i na nějaký rádia, pokavaď si to nezapnu na Google
mapách, abych viděla, kde jsou bouračky, tak si pouštím i... někdy i Implus kvůli nějaký bouračce, i
když teď bych řekla, že omezeně, že spíš se kouknu na ten Google nebo na Mapy.cz, jako co se kde
děje, jaký je kde zdržení a tak. Ale... neumím si představit jet bez rádia. Potřebuju tam mít tu kulisu,
ať mi hrajou, ať řeknou nějaký zprávy nebo něco takovýho.
A zase oproti dřívějšku? Poslouchala jsi dřív rádio víc?
Hmm, já myslím, že jsem ho neposlouchala taky skoro vůbec jakoby, rádio, i když možná, že tam něco
doma hrálo... Asi ne, já myslím, že jsme čekali vždycky jenom na nějaký německý vysílání nějaký
hitparády, ale já si nevzpomenu kdy to bylo ani jak se to jmenovalo. Jenom vím, že jsme to ladili,
nahrávali jsme si to na takový ty kazety, protože to byly jediný písničky, co jsme asi slyšeli.
To bylo ještě před revolucí, že?
No, jasně, jasně.
A ještě otázka, v tom autě máš jako nějaké rádio, které posloucháš? Jako nějakou stanici, na kterou
si vzpomeneš konkrétní, kterou posloucháš?
Jo, jako některý absolutně nedokážu poslouchat, takže... Evropu 2, Radiožurnál, Frekvenci 1, Impuls a
to je asi tak všechno. Ale pokavaď tam začnou mluvit někteří moderátoři, tak to přepínám. Něco mi
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vadí jakoby, třeba na Impulsu mi vaděj často, takže... vždycky jako když je špatná písnička, tak to
někam přepnu.
Co ti vadí třeba na těch moderátorech?
Co mi na nich vadí? No asi způsob projevu určitě. Taková nějaká rádoby vtipnost, úlisnost, vlezlost, to
někdy občas jako mi vadí. Takový jakože, ty vtipy mi neseděj. Asi jsem suchar.
Dobrá, super. Teďko přejdeme k počítači. Jaký ten má pro tebe význam?
Počítač pro mě má význam... určitě nakupuju přes různý e-shopy... to asi... hodně často. Říkám,
vyhledávám si tam různý... (respondentka rychle vyřídila SMS)
Takže, na počítači, protože nakupuju hodně přes internet přes různý e-shopy. Nakupuju potraviny
přes to, takže jsem na něm asi docela v soukromým životě často. A jak jsem už říkala předtím,
vyhledávám si hodně věcí.
Používáš tedy jsi myslím říkala Seznam, Google, takže prostě přes ty vyhledavače, které tam jsou,
cokoliv potřebuješ si najdeš?
Jinak samozřejmě mám v počítači i v telefonu banku, žejo, takže to je další věc, kterou... všechny
platby a to, takže vlastně když tady přes to. Už zmizela ta doba, kdy jsme chodili s vypsaným příkazem
do banky. Naštěstí (smích). Tak vlastně jakoby... já myslím, že to je dneska už jako... teď nevím jestli
k soukromýmu využití, jestli ho používám denně, to bych neřekla, to asi ne, ale často.
Takže ho nepoužíváš denně, ale asi ten telefon používáš denně.
Jojo, jasně, a do toho počítače zase fotky si tam ukládáš, který si stahuješ z telefonu. Takže
doopravdy si myslím, že má častý využití. Fotky, filmy.
Taky jsi zmiňovala, že třeba si stáhnete něco přes uloz.to, dáte si to na USB, a takový. To je taky
třeba věc, kterou mi spoustu lidí neřeklo. Proto mě překvapuje, že třeba... teď se nechci dotknout,
ale že to umíš.
(Smích), tak dík.
Že to pro tebe není cizí myslím. Jak ses tyhle věci naučila?
Já vůbec asi netuším. Asi... asi je to takový nějaký pokus omyl a vyzkoušet to prostě. Někdo mi o
něčem řekne a jako... máme tu malou, který je deset a půl, takže ta chtěla stahovat různý pohádky,
filmy, žejo, takže vždycky jsme něco stahli někde, no.
Pamatuješ si, kdy ses poprvé setkala s počítačem? Nebo kdy jsi ho poprvé měla?
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Netuším... netuším, ale jelikož moje mamča dělala v nějakým výpočetním středisku, takže s prvním
takovým prehistorickým počítačem jsem se setkala asi někde v období šesti, sedmi let asi. A jelikož
tam pracovala celý léta, tak jsme za ní chodili do tý práce, takže jsme neustále ty počítače, kterej, ta
centrála, ten počítač, zabral celou místnost obří. Takže brzo asi, ale to byly takový ty prehistorický.
Jasný a potom ty toho typu, co používáme teď jakoby?
To, co používáme teď jakoby... Já přemýšlím jakoby kdy, ale asi... já si vůbec ten věk... jo, měli
vlastně, když byl Kuba malej, tak už jsme měli doma takovej ten počítač, tu krabici, takže zhruba...
když mi bylo, nevím kolik, 25? Nevím?
A nepamatujete, proč jste ho tehdy koupili? Z jakého důvodu?
Proč? Já myslím, že to byla taková ta zvědavost, že všichni měli doma počítač, tak jsme chtěli počítač
a... určitě ho chtěl Jakub na hry... 100% (...) Jsme měli takový ty obří počítače a pak myslím, že vlastně
i v práci a tam přemýšlím, kdy jsem mohla dostat svůj první počítač. Někdy v nějakých 28, 29. Tak
nějak.
Pamatuješ si, jak ses učila poprvé na Windowsech pracovat? Co ti třeba dělalo problémy nebo jaký
jsi tehdy na to měla názor?
Myslela jsem si, že se nikdy s tím nenaučím pracovat, jako že bych to nějak jako, krom nějaký
excelovský tabulky, abych zvládla něco dalšího, tak si pamatuju, že... jsem si myslela, že se s tím nikdy
nenaučím a měla jsem s tím asi hodně jako trápení. A nemyslím si ani teď jako že s tím umím. Jako
dokážu asi si vyhledat, co chci udělat. Nějakou prezentaci, něco, to dokážu. Nějaký grafy, vyhledat
nějaký párování, to dokážu, ale pak si myslím, že jako tím asi... že bych byla nějakej super...
Ale připadá mi... takhle, jak jsem říkal, hodně těch pojmů, které jsi na mě hodila, tak jsi hodně
napřed před některými lidmi.
Jsem mladá duchem, víš? (smích)
A co na internetu? Jak bys řekla, že se orientuješ, kromě nějakých těch vyhledavačů třeba?
Navštěvuješ ještě nějaké jiné stránky, třeba které máš oblíbené, třeba nějaké specifické, zaměřené
na nějakou problematiku?
Já myslím, že na tom internetu se orientuju dobře a že to, co si chci vyhledat, si vyhledám. Myslím, že
s tím nemám absolutně problém si cokoliv vyhledat, najít, porovnat, srovnat. Určitě ne, určitě ne.
Nějaký, určitě používám i srovnavače cen, nějaký heureky a to. Já myslím, že si vyhledám cokoliv. Že
si zaplatím letenky do zahraničí, že si zabukuju někde hotel, všechno asi. Asi s tím nemám extra
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prob... jako nemyslím si, že by na tom internetu bylo něco, co se nedá. Jako pokavaď to tam je, tak to
většinou najdeš.
Jak jsi říkala, že jste si koupili ten první počítač někdy v těch 25 letech, tehdy už jste měli i internet
na něm, nebo ten přišel až později?
Ne, internet jsme 100%, v tý době asi ani nebyl internet si myslím.
Já teď nevím, někdy v roce 1994 bylo poprvé připojení.
Jo, tak tady to si vůbec nepamatuju. Takže to jsme určitě první internet neměli, nevzpomínám si. A
ani si nepamatuju na rok, kdy jsme jako se poprvý setkali s nějakým... internetem jako v jakým roce
to bylo, to netuším, fakt ne.
A pamatuješ, jaký jsi z toho tehdy měla dojem? Když poprvé jsi měla doma internet?
Ne, vůbec si ten dojem nepamatuju, mám ho asi vytěsněnej. Já jsem... v tý době jsme měli doma už
jakoby třeba pevnou linku, fax, takže já jsem hodně věcí jakoby faxovala těm, co měli taky někde. Tak
si ani nevzpomínám jakoby na nějaký první dojmy. Jako na spuštění toho, jak spustili nějakej Seznam
nebo něco, já si na to vůbec nepamatuju.
Dobře. Co se týče internetu ještě – zajímají tě nějak sociální sítě? Máš profil na nějakých sociálních
sítích?
Mám profil na Facebooku, mám Instagram, ale... nejsem tam extra akční. Myslím, že jsem tam hrozně
málo jako aktivní. Jako čtu to, čtu (respondentka gestikuluje ke smartphonu) každej den se podívám
na Facebook, každej den se podívám na Instagram, myslím si, že i víckrát denně, ale podívám se co
tam je zajímavýho, kdo tam co přidal, někomu něco občas lajknu, ale už to musí bejt, že se mi to líbí.
A podívám se na Instagram, ale na Instagramu mám jenom lidi, co mě zajímají jako. Mám to hodně
omezený.
Proč sis je založila ty sociální sítě?
Proč? (...) Facebook vím úplně přesně, proč jsem si ho založila, ale... to je taková vtipná historka...
Jakuba tchán měl Facebook a dal na něj, že se zúčastnil nějakého workshopu nebo něco... nějakýho
semináře, kde po skončení toho semináře projdeš po střepech... uděláš takovou tu jakože... prostě
projdeš tři metry, jdeš přes nějaký střepy a pak ti zabodnou tady do krku takovou tyč a ty jí jako silou
vůle, jako nepropíchne se ti to, se ta tyč jako ohne. A jelikož jakoby tchán... je třeba o pět let starší
než my, sociální sítě všechno super to... Ale je takovej klidnější než my. Tak mě hrozně zajímalo, jak to
dokázal a teď jsem jako někde jela, po cestě mi to manžel říkal, a já jsem říkala „já bych to hrozně
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chtěla vidět jako“ a on mi říká, když nemáš Facebook, tak to vidět nemůžeš, musíš si počkat doma.
Tak to byl impuls.
Takže manžel tehdy měl Facebook.
Jo, jo. A já jsem ho za to, hrozně jsem ho za to odsuzovala, že prostě se potřebuje někde profilovat a
takovýhle. A pak mi to přišlo super, během půl roku, roku. Jakože se tam člověk dočte o těch svých
přátelích, dá si tam nějaký skupiny, který ho zajímaj, žejo. A Instagram jsem si založila z úplně
podobnýho důvodu, protože pak někteří ty kamarádi jakoby přestali ten Facebook a dávali na
Instagram takový ty posty, jak jsou tam 24 hodin, něco zajímavýho, co ti po 24 hodinách...
Stories.
Storíčka. Tak... proto jsem si založila i Instagram, abych to viděla.
Jo, takže je to pro tebe o těch kamarádech, o přátelích.
Ano a nebo potom o nějaký skupině, která mě zajímá. Asi nějaká jako třeba v místě bydliště, kde
bydlíš a dávají tam různý akce a takovýhle, čeho se můžeš účastnit, tak je to jednoduší, než si to
vyhledávat na stránkách. Tak se rovnou podíváš jakoby do skupiny, kde ti to píšou, co tam je.
Co třeba zprávy, co se objevují na Facebooku, co tam někdo sdílí. Sleduješ to taky nějak?
Omezeně, omezeně, jo. Občas se podívám, když je tam nějaká... nevím, teď vyfotili v Chomutově
stromeček a někdo tam napsal, „ten je hroznej“, se podíváš do těch komentářů a přečetla jsem je, že
ti lidi ho z 99 % strhali jakoby. Tak to jsem se jako koukla jako, spíš tak jako z vtipnýho hlediska.
Ty komentáře tam někdy můžou být takový..
Negativní. Já si myslím, že lidi tam vesměs píšou jakoby... mám takovej pocit, že ty lidi jsou spíš
negativní, než aby byli pozitivní, aby něco. Že pořád na něčem... že pořád hledaj nějaký ty problémy
spíš mi to přijde.
Už asi přejdeme k telefonu. Říkala jsi, že na něm si hledáš informace... ten asi teda v tvém životě
hraje velkou roli.
Ano, ano.
Tak jaký pro tebe má význam kromě toho, že na něm vyhledáváš jakoby věci? Co ještě děláš
telefonem?
No tak jsem pořád ve spojení, žejo. Což mně vyhovuje, že jsem neustále ve spojení. Co dělám na
telefonu? Píšu, volám, mám tam kalendář, ukládám si věci do kalendáře. Mám tam dcery žákovskou,
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tak se koukám, jakmile dostane nějakou známku, tak jakou dostala známku. Pouštím si tam Spotify...
já se takhle podívám (respondentka začne projíždět aplikace na smartphonu), abych nelhala, takže...
to už jsme říkali, Instagram, Facebook. Mám tam... mám tam EndoMondo (POZN aplikace na běh a
cyklistiku) stažený, používám budík, nemám vůbec klasickej budík, fotky, fotoaparát, to je jasný, že
používám. Mám počasí, koukám se tady hodně na počasí, kalkulačku taky používám jen na telefonu
(smích). Je to prostě takovej, takovej pomocník příjemnej. Google mapy žejo, jak jedu po cestě, tak
používám. Banku tady mám staženou a mám tady DuoLingo, abych se mohla učit jazyky...
A to využíváš?
No, vždycky se zasnažím a pak mě to přejde zase. Ale jedu v tom třeba tak 3 týdny a pak zase 3 týdny
se nic neděje. No a... a to je asi tak vše, jo a knížku tady mám staženou nějakou na poslouchání, ale
na tu nemívám čas.
Audioknihu jako do uší.
Audioknihu, ano.
Ta žákovská mě docela zaujala, jako že ta škola má nějaký systém, že ti to takhle jako posílá?
Jo, ta škola má teď jakoby systém, že těm dětem od vyššího stupně, alespoň u nás na škole, rušej
papírovou žákovskou a je pouze... tady to je žákovská, kterou ty si stáhneš do telefonu, ten žák si jí
taky stáhne. Každej máte jinou verzi. Do její verze, ona nemá... má tu verzi osekanou, má tam rozvrh
hodin, má tam... jmenuje se to bakaláři... a tady já vidím vlastně v danou chvíli, jakou dostala známku
a pokavaď nově dostane, tak mě to nově upozorní, že jsou tam tři nový známky a je to označený
modře, takže tady jsem třeba včera přišla na to, že... neklasifikováno, schválení, jsem pochopila. Ale
ptala jsem se, proč má Áčko běžecká, proč nemá známku, a zjistili jsme, že si zapomněla tričko na
tělocvik, takže nešla. Takže já to vidím dřív, než ona přijde domu.
Ty technologie dětem šlapou na paty.
A je tady průměr, co jim vychází na vysvědčení, těm dětem, a... pak je tady, takže se můžu podívat,
jakej má rozvrh hodin v tu danou chvíli a pokavaď mi něco ta učitelka chce něco napsat, co se třeba
týče, kdyby byla nějaká šikana ve škole, kdyby zlobila, kdyby byla nějaká zapomnětlivá, tak ona ti to
píše tady do toho, ale nevidí to to dítě. Co ty si s učitelkou píšeš. To dítě vidí jen ty známky, rozvrhy,
ty omezený věci. Nevidí tady tu... pokavaď by se něco stalo. A zase na druhou stranu ta škola tě vidí,
jestli máš zájem o to dítě. A dívaj se, jestli se rodiče alespoň jednou týdně do toho podívaj.
A když se nedívají, tak toho rodiče nějak kontaktují nebo...?
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No, já nevím, jestli... ty bys asi měl klasickou žákovskou jakoby podepisovat jednou za čas. A oni se asi
kryjou tady tím jako, že tě informujou o tom dítěti a když tedy, ona kontroluje ty podpisy jednou za
čas, jestli je to jako podepsaný, no a oni podle mě kontrolujou jednou za čas, jestli ty se tam díváš,
jestli jsi seznámený s úspěchem dítěte. Nevím, jelikož se dívám vždycky, když mi přijde známka,
netuším, když někdo se tam třeba měsíc nepodívá. Netuším, jak je to zařízený, pokavaď ten člověk
nemá chytrej telefon a pokavaď nemá počítač, což nemusíš mít, není to tvoje povinnost. Tak jestli
těmhle dětem pak speciálně dávají papírovou žákovskou, nevím. Nesetkala jsem se, ale je to možná
situace, je hodně lidí co se vrací k tomu, že nechtějí mít techniku doma, tak to nevím.
Ale je to tedy zajímavý, to mě vůbec nenapadlo, ani s těma podpisama, že jsem si to nespojil.
Takže to máme stažený oba dva s manželem, takže ještě než jde domů ze školy, tak už víme, která
bije.
To jsme trošku odjeli od toho telefonu.
Takže tohle všechno používám.
Pamatuješ si, kdy sis koupila první telefon a jaký jsi měla tehdy na chytré telefony názor?
První telefon jsem si koupila, myslím že v 25 letech, byla to Nokia 9210.
To byl ještě ten černobílej. Potom když jsi přešla na smartphony, tak to bylo jak?
Já jsem na ně, já jsem přecházela dýl asi než ostatní, protože mi ten tlačítkovej pořád tak nějak jakoby
vyhovoval. Ten klasickej jako, ne ten dotykovej. Ale dneska už bych se k tomu nevrátila k tomu
tlačítkovýmu, v žádným případě.
Co tě tehdy konečně přimělo si ho koupit, když jsi odolávala delší dobu?
Já myslím, že rodina. Oni se se mnou nepářou jako (smích), co budu mít a co... takže určitě... nebo
jsem ho dostala v práci, já si to nepamatuju přesně, ale i rodina.
Vypadá to, že se na něm orientuješ docela dobře, že na něm máš spoustu aplikací a tak. Pamatuješ
si, jak ses na něm učila? Třeba co ti přišlo těžké nebo kdo ti pomáhal, jestli ti někdo pomáhal?
(...) Já myslím, že na to přicházím postupně sama, ale že se i zeptám jako třeba doma manžela nebo
Jakuba se zeptam, co si tam mám stahnout a co mám pro to udělat. Dneska mě teda překvapujou ty
děti, třeba v těch 10 letech, že vědí někdy i víc než my. Což teda vůbec nechápu jak to, ale ony se
hlavně ty děti nebojej, takže oni to tam nacvakaj, odsouhlasej , nazdar. To ty nad všim občas
přemejšlíš, aby ses někde nepřipojil špatně. Takže asi postupně se... a já si myslím, že pořád jako
postupně. I když dneska už je to tak jednoduchý, že si stahneš tu aplikaci, někde se zaregistruješ, ono
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to není tak... a myslím, že se to zjednodušuje. Sice těch aplikací víc, ale zjednodušuje se to. A pak
většinou si stahuju něco na doporučení druhých lidí. Nestahuju si něco jen tak, že bych si řekla „Jé,
tak tohle by bylo super.“ Většinou mi to někdo doporučí.
Co třeba jak jsou v Google Store aplikace, odkud se vlastně stahuje, jak tam jsou různá hodnocení.
Na to koukáš, i podle toho stahuješ, nebo spoléháš jen na ty, co ti řeknou...
Pokavaď stahuju něco, a bylo by na výběr, tak se na tu určitě koukám. Na to hodnocení. Takže určitě
mě to potom zajímá a a pokavaď to má málo procent, a je to stejně i u filmů, pokud si stahuješ film a
na csfd je hodnocení 30 %, tak si ho nestahneš. Nebo nestahnu, protože... takže koukám na
hodnocení.
Dobře, tto bychom měli tuhle sekci, tak bychom se teď vrátili do minulosti a zavzpomínali na média
před revolucí. My už jsme to nastínili s tou zrnící televizí, ale co pro tebe tehdy znamenala média?
Co si vzpomeneš? Myslím teď noviny, televizi i rozhlas. Nemusíme to rozdělovat, myslím obecně.
Já myslím, že obecně v tý době pro mě média znamenaly... nějaký jakoby politický, já nevím jak to
nazvat. Takový jakoby politický, že prostě ti sdělovali, co oni sami chtěli. Já jsem žila v takový trošičku
složitější rodině, kdy jsme byli ovlivněný manželem mojí matky, kterej třeba odmítal chodit volit,
protože jsou to komunisti a takovýhle ty. Takže si myslím i proto tady z toho důvodu, že jsme na ty
média nahlíželi od dětství špatně, protože... protože prostě ty komunisti byli u nás doma braný
jakoby hodně špatně. Moje matka chodila volit, on nechodil volit, chodili k nám domů s urnou,
protože volby byly povinný, takže se sebrali z toho místa, kde volilo, a přišli k nám, že se volit musí. A
takhle se odvíjelo takový to moje dětství. Takže u nás jako, veškerý nějaký Rudý právo, Hospodářský
noviny byly braný hodně špatně a ty děti to určitě ovlivní jakoby.
Pamatuješ si jestli... zmiňovala jsi nějakou německou hitparádu, že jste si nahrávali. Jestli jste se
takhle snažili nějaké ty alternativy mediální, třeba ze zahraničí sehnat?
Určitě, určitě, ale ono to moc dobře nešlo. Ono ani to rádio pořádně nešlo chytat, žejo, ani kvůli těm
písničkám. Ale že bysme poslouchali nějakou... pamatuju si, že jsme někdy chytali nějakou
Svobodnou Evropu a poslouchali jsme, co se tam jakoby říká, ale nějak extra asi ne.
A teď když to vezmeme po revoluci, kdy se tohle všechno hodně změnilo. My jsme se bavili už o
tom, že nástup Novy a Primy byl vlastně jakoby velký. Tak kdybys to celkově shrnula, jaké jsi z toho
měla dojmy tehdy?
Já jsem v té době byla určitě nadšená, protože mi to přišlo hrozně něco novýho. Najednou od toho...
jakoby... ať už tisku nebo něčeho, který bylo jako hrozně jednostranný, nebarevný, tak najednou to
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byla taková jakoby barevnost. Že najednou jsi viděl ty filmy a začaly vycházet ty jiný časopisy než
který byly do tý doby. Víc titulů novin bylo najednou a přišlo ti to takový jako... všechno bylo takový
havlovský, takový jakoby... všichni jsme svobodný a tak nějak. To jsme chtěli, žejo. Celou tu dobu.
Pamatuješ si třeba, co tě tehdy zaujalo konkrétně za noviny nebo za ty časopisy?
(... smích) To bys to nesměl nahrávat, takže to nebudu radši... No comment. Teď se mi vybavil jeden a
já si jiný vůbec nepamatuju.
A když to vezmeme tak obecně.
Obecně to bylo něco úplně jinýho žejo. Jakoby najednou ty kamarádi začli nosit takový ty různý
časopisy, který jsme do tý doby neviděli, všechno bylo tabu, žejo. A mě kdyby, teď normálně mi
vyběh na hlavu jenom... tady ten, ten si... (smích)
A co se týče třeba zpravodajství, tak to jsme vlastně probrali. Ale měla jsi i tehdy stejný názor na
zpravodajství na té Nově a Primě, nebo to se změnilo?
Změnilo se to postupem času. Já myslím, že zezačátku mě ta Nova jakoby hrozně bavila a líbilo se mi
to a postupem času, teď jakoby a teď nevím kolik let zpátky, se na to v uvozovkách nemůžu koukat.
Takže mě to i vadí. Nemám z toho potom dobrej vnitřní pocit.
Dobře. Přejdeme teď na takové trošku obecnější otázky, názorové, takže se neboj říct, jak to ty
vidíš. Jaká si myslíš, že je role médií v demokracii.
No, jaká... Myslím si, že role médií v demokracii byla lepší před časem, ale potom, co začaly skupovat
média různý politický papalášové nebo jak to říct, tak si myslím, že ty média jsou prostě ovlivněný a
že píšou to, co by měly psát. Takže nevím teď v současný době jako... věřím minimálně. Potom, co si
Babiš koupil svoje média a to, tak netuším, kde je pravda. Včera zrovna jsem poslouchala nebo jsem
četla nějakou politickou debatu, jen tak, protože nečtu teda často, a je úplně vtipný, jak každá strana
řekne úplně to, a nevíme, kde je pravda jakoby, to by člověk musel v tý politice bejt. Takže... vadí mi
ty média. A vadí mi to, co se stalo. Myslím si, že do nějaký doby to bylo v pořádku, ale teď posledních
třeba... já nevím, kolik je to let, se to hodně změnilo.
A jaká si myslíš, že by měla být ta role ideálně? Kdyby se to mělo napravit, tak jak by ta média měla
fungovat?
Média by měla být nezávislá, v každém případě by měly být nezávislý. A to je jediný, co si o tom
myslím, jakože to je důležitý pro tu demokracii toho státu a ne to, co jsme dovolili, tak... my ne, my
všichni.
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Teď mluvíme asi hlavně o tisku, ale co se týče třeba televizí, ty vidíš jak? Jak vidíš jejich roli
v demokracii?
Role v demokracii médií... Já myslím pořád, že dokážou ovlivňovat a nevěřím tomu, že je to čistý.
Nevím proč, možná že, nevím. Nevěřím tomu prostě. Občas se mi zdá, že nahrávají určitým lidem, ať
je to... o soukromejch televizích nemluvě, nějakej Barrandov s nějakým Soukupem, kterej ho vlastní,
tak to vůbec žejo. Ten si jede svůj, na to se nedá koukat vůbec. A i tady ty média, nevím proč, ale
občas si myslím, že... že je to ovlivněný částečně.
Myslíš teď tedy i veřejnoprávní, jako ČT1, ČT2?
Jo, ale neříkám... myslím si, že ČT1 ČT2 ještě si jedou takovou tu svojí, ale fakt nevím, nedokážu to
vůbec posoudit. Je to můj názor... a jako, já nevím, jestli je to daný tím, že ty ostatní jim nechtějí
poskytovat rozhovory nebo jestli je nechtěj dělat třeba ty politici, takže tam jsou pořád určitý, který
se třeba snaží ovlivnit všechny. Možná je to tady tím daný, netuším.
Když porovnáš to, co vidíš takhle třeba ve zprávách se životem, se svou životní zkušeností, tak jak
moc věříš tomu, co vidíš?
Já vůbec právě si na to nedokážu udělat názor, já jsem to už říkala. Já si nedokážu udělat názor a
zrovna včera jsem se o tom přesvědčila, že jako si myslím, co je dobře nebo špatně, ale ve finále to
vůbec nevím a pak se to všechno otočí úplně jinak. A já vážně v dnešní době nevím, jestli na určitý ty
politický strany je to nasazený a pak na ně něco vytahnou, ve finále se potom řekne, že vlastně to
bylo neprávem to obvinění, ale v tu dobu si uděláš, třeba ty tři měsíce, nějaký úsudek, než se to jako.
Tak já fakt jako nedokážu říct, jakoby, já se snažím se tím neovlivňovat. Mám kamarády, kamarádky,
který jsou hodně jakoby ovlivněný, který hodně si jdou za tady tím svým. A já myslím, já se ani
nepouštím do žádných jakoby debat typu, typu že Babiš je to největší zlo a že Zeman je jeho
přidržtaška. Já se do toho nepouštím, tady do těch debat, protože já to fakt netuším. Já mám svůj
nějakej osobní lehkej názor, jako že to asi není dobře. Ale kdy to bylo dobře? Bylo to dobře za Klause?
Ani to si nemyslím. Prostě, co dělali předtím Gross a tady to, tak... to bylo možná ještě horší, nevím.
A myslíš si, že by ta média mohla fungovat nějak lépe v tomhle smyslu, že by člověku lépe pomohla
si ten názor udělat? Myslíš si, že je to chyba těch médií?
Já si nemyslím, že je to úplně chyba těch médií. Já to nedokážu, to... Jestli jako... já si myslím, že i ty
média jsou rádi, že jim někdo ten rozhovor poskytne, že jim řekne nějakej ten názor. Taky musej ty
lidi shánět, na ty rozhovory. To asi nabízej i sami, ale tak... nevím, jestli to ne. Pokud dají šanci obou
stranám, tak si musí ten člověk vždycky vybrat z toho, jak to je.
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(DALI JSME SI V TUTO CHVÍLI PAUZU, PROTOŽE RESPONDENTKA POTŘEBOVALA VYŘÍDIT PRACOVNÍ
SCHŮZKU, ROZHOVOR POKRAČOVAL O HODINU POZDĚJI)
My jsme skončili u zpráv, u toho, jak jim důvěřuješ, jak ti připadají věrohodné nebo nějak tak. Ty jsi
tedy říkala, že...
Mně nepřipadaj.
Jo, v podstatě... že do toho nejde jakoby tak vidět do těch zpráv, že nevíš jakoby ty podněty za tím.
A já jsem se chtěl... jestli si myslíš, že by to šlo vůbec nějak napravit. Jestli by ta média mohla dělat
něco lépe v tomhle ohledu.
To já vůbec netuším, já si myslím, že... jestli by se napravila celá naše společnost asi (úsměv). Ani si
nemyslím, že by to teďko v současný době šlo.
Je to prostě daný.
Myslím si, že je to daný tou společností a jak to teďko poslední dobou jakoby... funguje. Takže si
myslím, že to napravit... Neumím si to představit. Ale já jsem asi pesimista, já si to neumím jakoby
představit, že by se to dalo. Ale já si myslím, že nikde asi ve světě to není ideální. To asi nejde.
To jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíš, že je to někde třeba funguje.
Nemyslím si vůbec nic takovýho. Myslím si, že je to někde ještě daleko horší.
Ale když to tedy porovnáš vlastně s tím, jak to bylo před revolucí a jak je to teď...
Jo, tak můžeme říkat svoje názory, za který tě nikdo jen tak nezavře, takže určitě je to lepší, to je
pozitivnější. Dozvíš se daleko víc věcí, žejo, to 100%. Dozvíš se i ty negativní věci, který určitě budou
pravdivý, i pozitivní, který jsou pravdivý. Jenom říkám, že nikdy nevíš, co si z toho máš vzít. Teď jsem
slyšela něco o nějakým shodku, kdy teda jako jedna strana říká, že ten shodek je úplně katastrofa a ta
druhá strana říká, že je vlastně úplně výbornej a že jsme snad nejlepší v Evropský unii, jo? A kde je ta
pravda mezi tím? Já to absolutně jako laik, kterej se o to úplně extra nezajímá, tak to nedokážu
posoudit.
Jasné, chápu. A třeba tady v tom... nepomůže, že bys dělala nějaký vlastní research? Nepřipadá ti
dostatečný ty informace, který máš k dispozici? Co si z toho vzít?
A nechci soudit jakoby, ani jednu ani druhou stranu, jakoby co je pravda. Můžu se přiklonit k jednomu
nebo k druhýmu, to lidi tak dělají většinou, že si řeknou, co je lepší, co je horší, ale jestli je to správný,
to k čemu se přikláním, to nevím.
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Další sekce, kterou jsem měl, tak tu jsme vlastně už projeli. Ta se týkala počítače, jak dobře si s ním
rozumíš a tak, ale to už jsme vlastně pokryli. Jen jsem se ještě chtěl zeptat. Cítíš se nějak, co se týče
počítače, internetu i telefonu, nějak omezená tím jazykem? Právě že ovládáš jen tu češtinu?
Ano, hodně se cítím omezená.
V čem myslíš, že se to projevuje?
Já nevím, včera jsem si zrovna stahovala nějakou aplikaci, který jsem úplně jakoby nerozuměla. Byla
v angličtině a já některý slova jsem absolutně netušila, co znamenaj, takže jsem si to musela přeložit.
Jakoby vzít slovník, zase najet do slovníku, přeložit si to na tom internetu, pak zjistit vlastně jako co ta
aplikace, co to znamenalo a o co jde. Takže v tom si myslím, že je to omezený. Na druhou stranu je
dobrý, že si to hned vlevo někde vyhledáš, že co to znamená.
My právě jak jsme zmiňovali ty děti, že se s tím setkávají vlastně už od začátku a tak, tak vlastně u
nich je to jinak i s tím jazykem vlastně, že dneska je to takový předpoklad.
Jasně, oni dneska už od nějaký třetí třídy mají jazyk nebo od jaký, takže to mají úplně jiný. A hlavně
tady s těma slovíčkama, co tam jsou, co se používají v těch aplikacích, tak oni s tím přichází do styku.
Ono už jim to nedělá problém jako, že vědí, co mají... vlastně, oni ten jazyk ještě neovládají, tu
angličtinu, ale vlastně ovládají co jako mají mačkat. To je jako hrozně zajímavý.
V podstatě přicházejí nejdřív na ty principy a teprve potom...
Jo, jo. Jestli to mají nějakou paměť na to někde v pozadí v podstatě, jak to ovládají, protože tomu
nerozuměj úplně. A nebo se nebojej, což jsem pozorovala včera u mojí dcery, že jsme stáhli aplikaci
do tabletu a ona... Já nad tím přemýšlím a snažím se si to přeložit a přečíst a ona než by to, tak
prostě... tu, tu, tu (respondentka simuluje scrollování), to jsme to celý zablokovali, takže se pak
vracet. A oni to jako tak mají, ne? Ona koukne, tak, tak, a ono to někdy vyjde jako jo, ono to někdy
sedne. Což já jsem určitě tady na to opatrnější, protože se bojím, abych si tam něco špatnýho
nestáhla, abych si tam něco nenainstalovala. Takže to je určitě rozdíl.
Teď se vlastně ještě jednou vrátíme k demokracii, o které už jsme mluvili, ale zaměříme se na
internet, počítače a telefony. Jak si myslíš, že ty ovlivnili demokracii?
Telefony, počítače, jako jak...?
A internet. To, že máme vlastně přístup k tolika informacím teď.
Jak to ovlivnilo... média, jo?
Ne, demokracii a společnost.
116

Demokracii a společnost. No, určitě hodně. Já si myslím, že hrozně moc že to ovlivnilo. Protože ač je
toho i dneska na nějakých sociálních sítích všude, tak každej člověk se vesměs ke všemu může
vyjádřit. Napsat svůj komentář, napsat svoje hodnocení, můžeš takový různý ty ankety, ano, ne,
souhlasím a tak. Což dřív vůbec nebylo. Ty jsi nemohl vyjádřit nějakej svůj názor. Vlastně jsi ho
nemohl vyjádřit... negativní jsi nemohl vyjádřit skoro nikde nebo v nějakým svým blízkým okolí, ale
teď vlastně se můžeš vyjadřovat ke všemu. Můžeš ke všemu, co chceš. Vesměs pak lidi, co se tam
vyjadřujou, tak se začnou špičkovat navzájem, což asi některejm jedincům určitě dělá hrozně dobře,
protože to i vidíš, že někomu to dělá dobře, že se prostě potom jako tam dohadujou o tom svým
třeba, ať politickým názoru, na demokracii, na cokoliv. Takže to ovlivnilo tu společnost, určitě.
A myslíš si, že je to dobře nebo špatně? Připadá ti to pozitivní?
Jo, tak mně určitě ta svoboda připadá pozitivnější. Já si myslím, že ti lidi, co tvrdí, že dřív bylo líp, tak
prostě... nevím, většinou... Já si myslím, že to většinou tvrdí – a teď to nemyslím ve zlým – míň
vzdělaný lidi, starší lidi, důchodci, ale prostě to tak vůbec není. Ty lidi prostě zapomněli na to, co se
nám dělo a jak jsme se museli chovat, jak jsi musel oslovovat ve škole všechny soudružko učitelko
atd. Jako to jsou detaily jenom, jo, jak jsi musel prostě... nevím, myslím, že lidi na to hodně zapomněli
a že si vůbec neuvědomujou tu svobodu, kterou teď vlastně máme. Teď se můžeš vyjádřit
k čemukoliv.
A ten internet je vlastně velkou součástí...
Jakoby a je to ta demokracie. Že se můžeš vyjadřovat, můžeš napsat svůj názor, můžeš si založit
jakoukoliv stranu, cokoliv. To jsi předtím nesměl, nic takovýho. Tady bylo nějaký... co tady bylo,
komunisti a KDU-ČSL nebo... no Lidovci si říkali, Československá strana Lidová. A myslím, že nic moc
jinýho tady nebylo. Což teď je všechno jakoby daleko lepší.
Když se zamyslíme ještě nad internetem, co si myslíš o tom, jak jsou různé obsahy, které tam jsou,
nebo třeba i prohlížeče, jako je Seznam a Google, financovány?
Myslím, že jsou financovány hodně a hodně mi to vadí poslední dobou. Řekla bych, že je je to čím dál
tím horší a že se to zhoršuje ve velkým. To různý proskakování reklam do textů, co čteš, musíš
většinou to vykřížkovávat nebo něco... Otravuje mě to, nelíbí se mi to, ale asi ta doba takhle je. Že za
všechno se platí, všechno je nějakou částí... To vlastně i dneska tu televizi. Koukáš na seriál, na film a
máš tam nějakej product placement. Jako že je to prostě placený, že... zrovna včera něco takovýhleho
konkrétně bylo a mě ta věta jakoby zarazila v tom seriálu, jakože... no já nevím, ale byl to nějakej
hloupej seriál, kterej jsem překlikla. Nekoukám na něj, ale myslím, že ona řekla, teď dávám příklad
věty: „Tak si pojedeme koupit to auto do AAA.“ Tak jakože tohle mi teda vadí. Já chápu, že to tam
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mají někde nějakým Ppčkem označený v rohu, že teda to je placený, ale je toho hodně poslední
dobou a řekla bych, že se to zhoršuje strašně moc, poslední... dva roky? Co ty myslíš? Je to tak?
Sleduješ to?
Jako, já bych to neměl přiznávat jako někdo na marketingu, ale já se snažím reklamy většinou
blokovat.
Jojo, já to mám úplně stejně!
Takže jako tak... ale jako jo, je to... neustále se to rozšiřuje a neustále se to vylepšuje. Jde taky o to,
jak je to na internetu, jak se ta reklama adaptuje na toho člověka.
Jo! A to mě jako tady teda vadí, že člověk na něco klikne a teď musím říct, že na něco klikám tady
v práci, aniž bych to chtěla, a ono mi to tam pak začne vyskakovat. Jenomže koukáš na nějakou
konkurenci, na něčí web, protože to musíš k něčemu, a okamžitě se ti to jako bumerangem vrátí, že ti
to tam začne vyskakovat, protože někde zaznamenali, že na to koukáš a že o to máš zájem. Tak to mi
teda otravuje.
Já jsem si tady toho začal nejvíc všímat ten první rok, co jsem nastoupil sem. Tehdy jsem psal
popisky a začal jsem procházet různé weby a najednou úplně všechno se mi vracelo. No a pak jsem
chodil na takové kurzy marketingu, kde jeden přednášející říkal, on dělal SEO, a vysvětlovat, jak
vlastně fungují tihle roboti, a řekl, že právě kvůli tomu to, co on dostává, se ho vůbec netýká.
Protože musí koukat na tolik různých věcí, že mu to tam potom padá.
To je úplně stejnej problém u mě. Že koukám na tolik věcí, že mi tam pak začnou padat absolutně
věcí, který mě nezajímaj, který nechci, aby mi tam chodili, ale nedá se to ovlivnit, no.
Myslíš si, že kdybys neměla tenhle problém jako v práci, že se koukáš na jiné takhle věci, a jdou ti
věci, o které nemáš zájem, myslíš, že by to bylo užitečné?
Že by mi chodily věci, o který mám zájem? Asi jo, asi určitě, ale nevím, jestli by to... ale zase to musí
být omezený množství a ne, že tě tím jakoby zasypávají pokaždý, když přijdeš, že tam máš ty reklamy.
Toho si myslím jakoby, že je hodně. Že prostě už tě to jakoby, alespoň mě to neguje, protože toho
chodí strašně moc. Tak i z toho důvodu mi to nedělá dobře prostě. Toho se... ono kdyby ti to přišlo
párkrát za den, jednou dvakrát něco, ale ono vlastně kdykoliv, kamkoliv jdeš, tak ti to vyskočí.
Dobře. Ještě se naposledy podíváme k sociálním sítím. Myslíš, že i sociální sítě mohou nějak
ovlivnit demokracii?
(...) Sociální sítě jestli můžou ovlivnit... Myslím, že určitě, protože jestliže jsi v nějaký skupině přátel,
kterou tam máš, a ten jeden z těch přátel tam třeba propaguje takový to, a teď nevím... přemýšlím
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nad poslední nějakou... dobře, tak třeba „Nevol Zemana, Schwarzenberk na hrad“, něco takovýho,
tak tě to ovlivňuje, protože jsi v tý skupině těch lidí, kde to všichni pod tím lajknou, že jako prostě ten
Zeman – a teď nechci říct, že Zeman je dobrej pane bože, jo? Oprostěme se od toho, že je to Zeman –
ale příklad, příklad. Jseš v tý skupině, kde prostě všichni tohle a Karel, tak určitě si myslím, že mě to
ovlivňuje. Ne všechno, ne se všema souhlasím, ale tohle určitě jako nad tím zapřemejšlíš, zamyslíš
se... i když bych stejně šla volit, to pro mě menší zlo jakoby, tak stejně se nad tím zamyslím a...
neřekla bych, že úplně jako na 100%, že bych jako, kdyby tam někdo napsal, že Zeman je nejlepší a že
ho půjde volit, tak ho volit nepůjdu jako (úsměv). Ale jseš tak jako spokojenej, že ty tvoji jdou taky
volit to, co tam bylo, to lepší, tak jako v sobě asi. Takže určitě si myslím, že i... tady ty sociální sítě,
Facebook a Instagram, tak že mě to ovlivňuje.
A tady u toho si myslíš, že je to dobře nebo špatně?
Že mě to ovlivní lehce? Myslím si to jakoby vnitřně, ale ne jakoby z tý politiky, ale v tom , že ty moji
přátelé jsou za jedno. Že jsme v jedný jakoby... že tam nemáme někoho třeba odlišnýho. Tak mi, tak
jako za mě... nevadí mi to. A zase ne všichni prožívají tady to naplno. Ale jo, teď hodně bylo k tomu
17. listopadu, dávali to tam ty moji známí, že si toho máme vážit, že jsme v tom... tak mi to ovlivnilo
v tom, že jsem si to jakoby uvědomila. Že už některý věci bereš jako automatiku a teď jsem si prostě
uvědomila, že fakt je to daleko lepší a máme se daleko líp a... že občas někdo tam psal jako že si toho
nevážíme, tak určitě jsem se nad tím zamyslela. Ale v dobrým, že si říkám hele, to je fakt pravda.
Vždyť to tak je. Takže ovlivňuje mě to, částečně.
Tím bysme vlastně už skoro skončili. Jen taková shrnující otázka. Kdyby jsi měla nějakým způsobem
popsat, jak se média vyvinula od doby tvého mládí až doteď, nějak shrnout, jaký vliv to mělo na
tebe a jaký z toho máš dojem, tak pár vět, kdybys to dokázala shrnout.
No ty média se... to je prostě hrozná změna, žejo. To je, to si myslím se ani nedá popsat prostě. To je
jak doba kamená (smích) a teď kde jsme. To prostě... já vůbec nevím, jestli se to dá nějak shrnout. Já
si myslím, že z ničeho máme mnoho. Že prostě jsme měli strašně málo, co se týká těch médií, ať je to
televize, byla omezená. Noviny, tak v tý době jsem je až tak moc nevnímala, ale byly omezený. Já
myslím, že časopisy, všichni jsme žili nějakou 100+1 a nevím, jak se jmenovaly, nějakej druhej třetí,
ale, všechno bylo... rádia byly omezený, všechno bylo strašně úzký a omezený a máme toho teď
strašně moc, no. Což je za mě pozitivní. Máme výběr, můžeme se rozhodovat. Nevím, jestli je to
dobře, že... jestli nebylo tam lepší, že třeba ta televize šla od pěti, že jsme byly víc venku jako děti. Ale
v dnešní době by to asi nešlo.
Vnímáš to jako třeba takhle u dětí, že to má i nějaký takovýhle efekt?
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Negativní, no. Jasně. Tak to víš, tak jako je jim 10 let, mají tablety, mají počítače a... Je to pozitivní i
negativní. Pozitivní je to, jak s tou technikou uměj, jak si dokážou vyhledat, přeložit cokoliv. Je to
úžasný, jak jsou ty děti odmalička prostě schopný a šikovný. Ale na druhou stranu... takový to... že u
toho vydržej sedět dvě, tři hodiny, tak to vnímám špatně. Ale to je zase na tý rodině, jak je ta rodina
k tomu vede. Takže já bych to nedávala za vinu těm médiím. Já si myslím, že to je o každý rodině, že
to není o tom, že toho teď je hodně, ale že to je o rodině. Že když to dítě k něčemu vedeš a nemá na
to extra času a nedovolíš mu to třeba i kdyby někdy to, tak že je to úplně v pohodě.

Rozhovor 8
Respondent (DH), 55 let

Začneme takovým krátkým vaším medailonkem. Říkal jste, že vám je 55 a kdybyste se mi představil ještě, co
jste vystudoval a jak se vyvíjela vaše kariéra.
Vystudoval jsem, teda mám průmyslovku stavební, takovou speciální, Vysoký Mýto, vodní stavby. A vysokou
taky, to je ČVUT. Takže mám vlastně takový speciální obor jako, vodní stavby, 9 let, 4 roky průmka, 5 let vejška.
Pak jsem byl na vojně ještě za komunistů a hnedka, když jsem přišel z vojny, tak byla revoluce.
A tím, jak jsem vlastně byl v Mýtě, tak jsem vlastně začal stavět. A měl jsem kolegu a oni nám nezaplatili jednu
zakázku, tak jsme se rozpadli. A tehdy městskej úřad nebo radnice vypsala výběrový řízení, jako byl byťák, tak
vlastně od státu dostali byty, radnice. A oni jako rozdělili... Kladno na takový 4 zóny a vypsali výběrový řízení,
kdo by jako to pro ně spravoval, ty jednotlivý čtyři díly. Já jsem byl čtvrtej, takže jsem jakoby uspěl v tom
výběrovým řízení, to někdy v roce devadesát dva.
No a od tý doby vlastně jako dělám správu bytů. Předtim jsem vlastně měl jednoho zákazníka, jako tu radnici...
no a prostě v průběhu let se to zprivatizovalo a teďka máme jenom soukromý domy, máme 15 soukromých
domů, který spravujem.
To je asi tak nějak všechno, no. Je mi 55, dvě děti, dcera vystudovala na UK ekonomii nějakou speciální a syn
teďko dodělává tu hotelovku, jak je zoo, jak je botanická zahrada. Rozvedenej.
Dobře. A když odejdeme od rodiny a od zaměstnání, co děláte ve volném čase? Jaké jsou vaše zájmy nebo
koníčky, čím trávíte volné chvilky, které máte?
... No, to je takový, mně se to docela změnilo, protože já jsem jako dřív, já jsem byl na vojně vlastně i u
horolezců, jako aktivně jsem lezl po skalách, mnoho let. To mě pak přestalo bavit, takže jsem začal tancovat, 10
let jsem tancoval. No a vlastně někdy od rozvodu... prostě jsem dělal tchaj-ťi, tak jsem potkal lidi, kteří jako se
nějak hrnou k nějakým, takový různě jako léčitelství, alternativní způsoby života. A vlastně jako, to je taková
moje úplně láska, no. Jako já vlastně všechen ten volnej čas trávím tak že jakože medituju. Já nevím, jak bych to
popsal, to se těžko nějak jako dá uchopit.
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Ale alternativní způsoby života, umím si asi pod tím představit, jak to myslíte.
Jakože tak jak jíst nebo vůbec... nějaká strava, že je nějaká třeba kyselá, zásaditá, že jsou nějaký energie a že
tady je asi teda taky něco jako nějaká vyšší síla, nevím, jak to mám popsat, že to někdo asi stvořil. A to mě teda
poměrně jako výrazně... to mě poměrně výrazně... jak bych to řekl... jako vychýlilo. Já jsem měl manželu, dvě
děti... podnikal jsem, takový to smetánka, společenská, různý plesy a VIP párty takový. Pak jak jsem začal
meditovat, tak jsme se vlastně kvůli tomu rozvedli, manželka to nesnesla. Mně to jako teda změnilo život, že se
vlastně se mi ty známí odcizili, že vlastně takový ty podnikatele, ty jsem přestal vůbec jako potkávat. A... a
vlastně jako i tu práci jakoby vnímám úplně jako jinak než asi jiný lidi. Že bych to bral, že to je jako nějak byznys,
já nevim. Já jsem se prostě úplně od základu změnil. A vlastně proto ani nekoukám na tu televizi protože... Já
jsem byl meditovat na Slovensku u nějakýho takovýho, asi nějak částečně osvícenýho pána. A tam jsem přestal
kouřit a přestal jsem tam pít alkohol a... jako samovolně. Jak dělám ten pobyt, já jsem tam byl měsíc, tak prostě
jsem se vrátil a... kouřit už jsem nezačal, alkohol si někdy dám a televizi jsem od té doby vlastně nepustil,
protože mě to jako samovolně mě to prostě přestalo jako úplně zajímat.
Dobře. Co pro vás znamená nebo jestli se vůbec zajímáte o veřejné dění?
Jo, to jo, to hodně.
A co to pro vás znamená? O co se zajímáte?
No já takovou úchylku jakoby lehkou mám... tím vlastně, jak my děláme takový jakoby to účetnictví... Ta správa
domů znamená takový tři obory. První obor je jako ten technickej, tak to jsem vystudoval, jakože jsem inženýr,
takže jako... Slávka u nás dělá tu technickou stránku, tak to mě tak nějak přijde normální, protože to jakoby
beru... jsem jakoby lehce deformovanej, že jako když jdu po sídlišti, tak koukám po barákách, co kde maj, co je
rovný, křivý. Vlezu do baráku a koukám přes rohy, jestli to maj svislý nebo tak... profesionální úchylka prostě
z těch staveb, co jsem zamlada, jo.
A druhej obor tady máme takový to vyúčtování, voda, teplo, elektrika. Takže čísla. A třeří obor tady děláme
účetnictví. Já tu firmu mám rozdělenou na tři takový sektory. No a to účetnictví, to teda jakoby žeru, no. To
jakoby žeru, takže... já se každou chvilku koukám na Justici, Justice.cz. Jako třeba když vyúčtováme třeba
Vítkovice, tak si najdu Vítkovice, teďka jsem se koukal třeba na Moneta Banku. A studuju jim jakoby jejich
závěrky, které maj uložený na webu.
Tak já vlastně jakoby docela hltám na internetu takový ty ekonomický zprávy, to jako... To mám pocit, že se
v tom docela hodně orientuju, jako že... takový to makro, no. To kladenský mě moc nezajímá, ale takový to jako
český určitě, jako český firmy a česká ekonomika, to docela jakoby mám pocit, ne že bych se nějak chtěl chlubit,
ale to mě zajímá, to je taková moje láska.
A když přijde jako na širší politiku nebo obecně politiku státu, v tom smyslu se taky zajímáte, nebo to spíš
míjíte?
No, co na to říct...
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Nemusíte zacházet do detailů, pokud nechcete, jen...
Já jsem kdysi byl členem jedné politické strany. Takže ty... takový to VIP večírky byly jako byznys a politika...
Docela jsem se stýkal jako s lidma docela hodně vysokejma, na postech. Takže jsem tak nějak jako nasál tu
realitu, jak se to jako reálně dělá a děje, a to, co se jako řiká v televizi, tak to je trošku jinak než to, co se děje
prostě. Takže... jako z tý svý životní zkušenosti... Já jsem potom z toho prostě odešel, něco to... jak jsem začal
meditovat, tak jsem to prostě úplně opustil tuhletu... tuhletu jako politicko-byznys nějakou... jak to... skupinu
lidí. A... Takže to jako vnímám nebo jako, ty zprávy si taky čtu, ale to mý chápání té reality je prostě ovlivněný
tou mojí životní zkušeností, že to je jinak než se to jako reálně prezentuje. Což jako mám ze života prostě
vyzkoušený, že to tak není, to co jako se říká, takže... já nevím, co k tomu dál dodat, to prostě.
Chápu...
Jako, jako lžou nám... Lžou jako úplně na férovku lidem do očí, no. Nebo... tak se to prostě asi nějak dělat...
dělalo, dělat bude, nevím. Pořád to tak je, no. (smích)
K tomu se ještě možná ještě trošku vrátíme, ale nejdřív ještě uděláme na úvod. Je to rozhovor o vás a o
médiích. Říkal jste, že televizi nevlastníte vůbec.
No, vůbec, vůbec.
Rádio asi taky teda nevlastníte?
Rádio nevlastním žádný, ale... jako, pouštím si teda muziku na... Vlastně jak jsem tancoval nebo... jako to mám
na mptrojkách, jako jak taneční tak různý muziky. Hodně meditativních muzik mám, i normální jako klasický
prostě, REM a všechno možný. Ale jako sjíždím si to prostě na tom, na počítači nebo prostě jak mám repráky od
počítače nebo v autě, ale... vlastní jakoby ty stanice ty... když prostě jako hledám, přehazuju Cdčko a Mptrojku,
tak musím jako přeskákat takový... nevím, vždycky mi z toho vyběhne Impuls nebo co tam je naladěnýho. A
mně to prostě vždycky dá ránu do uší jako. Tím, jak je ta muzika prostě, jak bych to popsal, něco podobnýho
jako s tou politikou, jo? Že prostě ta muzika z nějakýho důvodu se nemůže pustit do éteru tak, jak ji nahrála ta
skupina a z nějakýho důvodu potřebuje jakoby tu muziku v tom rádiu nějakej ten člověk, kterej to tam jako
obsluhuje, jako změnit. A jak to běží tím éterem, tak prostě mně to úplně rve uši. To není ta muzika, kterou oni
nahráli. Prostě, k tomu přidaj nějaký basy, subbasy, všechno možnýho. A jak lidi tam mluvěj v tom rádiu, to neni
normální lidskej hlas. Nebo prostě já to tak slyšim.
Dobře. Počítač teda máte?
No, všude no! Všude jedu na počítači. Několik serverů a... (RESPONDENT UKAZUJE PO KANCELÁŘI)
A jakoby i doma?
Jasně.
Pevnej počítač nebo notebook nebo obojí?
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Ne, já jedu jenom na tom, jedu... Tak je zvláštní, že zase já ten životní styl mám takovej, že když chci někomu
napsat něco na Facebooku nebo, nevím, na mailech, tak vždycky na pevnym. A ten, mám teda támhle, jsem
koupil do firmy teda všem chytrý telefony. A to vůbec nepoužívám. To používám pouze na SMSkování a volání.
Ale jako že bych psal někomu na Facebooku nebo mail, to jsem nikdy neudělal, jako že bych psal na mobilu. A
noťasy nemáme žádný. Jo vlastně měli jsme jeden a vlastně Slávka ho má doma. To jsem koupil, jsme tu měli
kolegyni a pak... to tady leželo, tak Slávka doma z toho píše snad maily nebo jako někdy... a ona má snad doma i
pevnej bych řekl, nevím. Jeden noťas jsme měli, ten je u Slávky.
Takže prostě na tom pevným počítači fungujete?
Všechno, i tady v práci. Holky mají třeba dva monitory, já si myslím, že jsme hodně dobře vybavený tady. Jo? Že
fakt jako serverovna chlazená, roztahaný tady prostě máme optický vlákna, natažený. Takže jako, to je dobrý
no, i doma.
Spíš mi jde teď o to, jak to máte vy jako doma a jak to vy využíváte než o firmu jako takovou.
No já? No jedině u bedny. Jako že bych někde, já nevím, někde něco jakoby řešil na tom prťavým, to vůbec
nepřipadá v úvahu.
Tak jo. To byl takový ten úvodní medailonek. Teď bych se chtěl zeptat. Vy jste říkal, že se... asi se nejprve
podíváme na ten alternativní způsob života a tak dál. Když se o tom chcete dozvědět něco víc, když chcete
teba komunikovat s lidmi nebo něco si nastudovat nově, tak jak postupujete, odkud se dozvídáte informace
o tom?
(...) No, to je zajímavá otázka. Já jsem jezdil mnoho let na různý semináře. Já jsem za to dal takovejch peněz, že
bych měl snad barák... Třeba to Slovensko bylo hodně drahý, to byly nějaký desetitisíce za jeden ten... Ale...
hodně jsem jezdi na semináře, mám stovky, možná, nevím na jaký číslo bych se dostal. Všechny možný různý
směry jsem se zajímal.
Pak mi to úplně pustilo, přestal jsem jezdit na tyhle semináře, a... vlastně asi nejvíc v poslední době mám jako
nějak ze sebe, jako když jsem v meditaci, tak mně to nějak samovolně chodí. Nebo že... že hromadu věcí jakoby
nějakou intuicí nebo mi do toho bliká šestej smysl nebo já nevím. Neumím úplně popsat takový ty vnitřní. Vy
prostě víte, že to tak je. Najednou vám to prostě, najednou to prostě tak nějak vnitřně vidíte nebo víte. Ale dřív
teda ne, to jakoby teďka to mám. A samovolně se mi otevírají takový nějaký...
Jakože vnitřní rozměr.
No, ale není to jako že bych jako nějaký takový... čáry máry někde jako jak někdo asi chodí, nějaký voodoo, to
ne, to vůbec. Jakože ti lidi se nějak snažej vyvolávat nějaký svý schopnosti, to ne.
Když se takhle snažíte nějak rozšířit nebo... využíváte k tomu třeba právě i počítač nebo internet, nebo to je
úplně mimo tohle?
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No pro tu komunikaci s těma lidma, který jsou na stejné vlně, to jo. Tam jsou jako na Facebooku různý skupiny,
jakože nejsou vidět, jako že jsou takový ty skrytý. Tak tam jsem jako různě členem, to je pravda. V těch
skupinách, tam asi už jako nechodím, já jsem si, jak jsem si našel jakoby vývoj, tak... Na ty některý semináře
jsem třeba připravoval jakoby... empétrojkový meditativní hudby se vždycky pustilo. Tak teda... ty lidi jako
komunikujou přes to, to jo. Ale... jako že bych nějak... Je tam hromada takovejch blábolů na tom. Jako, když fakt
jako nějak si člověk bude číst na Facebooku, tak máte pocit, že ty lidi jsou prostě na hlavu jako (smích). Jako,
takový ty alternativci některý, to jsou... to zas mně přijde jako že až úchylný potom, úplně, jako že je to ujetý
někam, že ty lidi jsou zralý na nějaký léčení. A těch webů je mraky takovejch, jako nesmyslnejch úplně. Jo, to si
čtete a říkáte si, že ten člověk nemůže bejt při smyslech, co tam píše (smích).
Takže nepřijde vám až tak užitečné v tomhle smyslu...
Vůbec ne, jako tomu nevěřím vůbec. Že to jde proti nějakýmu mýmu vnitřnímu nastavení.
Zmiňoval jste, když teď odejdeme od toho alternativního způsobu života, že třeba studujete různé ty
ekonomické weby, takže když chcete se dozvědět něco víc o svém oboru, tak asi...
To chodím znova do školy. Teď píšeme nějakou jako první písemku a v lednu píšeme závěrečný, účetnictví,
taková certifikace. To jo, to mě zase jakoby svítěj voči, to mě baví. Tam jsem mezi svejma, 10 lidí, který to taky
studujou a tam je to takový, že vnímám, že když něco říkám, tak ty ostatní rozuměj tomu, co říkám, jako z tý
ekonomický stránky.
A na webu... na webu docela se vyvinula státní správa, to je jako dobrý. Jakože, když si dáte zadat sociálku, tak
vám vyběhnou ty kalkulačky, který fakt sedej. Tak to používáme, i holky to využívaj, třeba na výpočty platu nebo
na důchody. A některý ty weby třeba ty účetnický jsou fakt dobrý. My jsme tady odebírali takovej ten časopis,
my jsme ho brali jako internetovej časopis, pak jsme ho přestali platit... To že vlastně... my jsme si mysleli, že to
budeme dávat jakoby zákazníkům, ale není o to zájem. Tak jsme to přestali platit, oni to klasicky posílali jako
prostě internetově.
Jako že to byl elektronický dokument, kterým se na obrazovce scrollovalo?
Jo, jo. A jinak teda ten vývoj je teďka takovej, že vlastně... ten zákon o účetnictví připouští ty faktury jakoby
elektronicky... tak je vlastně, my se tady hodně jakoby... asi to bude mít svojí jako hranici, kam to půjde, ale
jako se to hodně jakoby vyvinulo do té komunikace internetové teda.
A my tím, jak tady máme ty optický kabely tady, tak my jsme úplně...
Rychlost?
No, my máme 100 mega tady dovnitř a jako za 4 stovky, jo?
Teď bych se chtěl podívat na jednotlivé typy médií a začali bysme u novin a u časopisů. Jakou pro vás hrají
roli, jestli hrají nějakou roli ve vašem životě?
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(...) Noviny a časopisy, tyjo to jsem neviděl roky. Noviny, noviny, noviny... No, třeba bych se na nějaký podíval,
kdyby nějak v restauraci byly, jak to dneska vypadá.
V nějaké restauraci kdyby byly?
No jako, jak ty restaurace tam maj takový ty noviny... na těch takovejch dřevěnejch těch... Tak... dlouho jsem je
neviděl, vůbec ani nevím, jaká je dneska struktura těch novin, jak to jako to. A časopisy... časopisy, tak to byla,
dřív jako jsem žral takový to lezení, žral jsem hodně posilování, tak jsem jako kupoval ty časopisy o posilování,
takový ty přípravky. Pak co jsem začal tancovat, tak... vlastně to už jsem vůbec jako nic nekupoval. To už prostě
byla éra internetu a... prostě všechny ty figury, i tim že tehdy, no... nechal jsem si od dětí koupit takovej ten...
takový to malý na přehrávání videí a stahoval jsem si různě jako, různý jako prostě mistry světa. Prostě čučeli
jsme každou chvilku jako na nějaký prostě... jako tanečníky, který to uměj. A nebo jsem se jako ty figury učil tak,
že jsem se to snažil jakoby z toho... takovýho toho malýho... dneska už se to asi nevyrábí, dneska jsou ty
mobily...
Nějaký takový předchůdce tabletů asi?
No, takový ty... dneska už bych si to stáhl na mobil žejo, ale předtim to bylo takový to... a... nějak že vlastně od
tý doby už mě vůbec nenapadlo si kupovat jako papírovou formu. Dneska mě to teda vůbec nenapadlo, to je
zajímavá otázka, mě mnoho let nenapadlo, že bych si vůbec koupil papírový médium, to jako, to vůbec... to jste
doba kamenná teda.
Jako jo, je to zajímavý pozorovat. A pamatujete si, že třeba dřív jste kupoval? Nejen časopisy, ale i jakoby
deníky?
No pořád, no pořád, jasně. To bylo předplacený a chodilo mi to domů jako, noviny a plus já nevím, sport a
posilov... to několik titulů mi chodilo. A ještě jak jsem byl v politice tak jsem se snažil mít takový ty svodky, jak
vlastně se vydávaj, že tam máte vlastně takový ty hlavní zprávy politický. A když jsem obchodoval na burze, tak
jsem si platil, že mi posílali prostě takový ty headliny, jakoby zase ekonomický zprávy. A to jako dneska už
(smích)... to mě přijde, že to už snad jako ani nemůže fungovat, že by to někdo kupoval. Nevim, nevim.
Víte nějak jako přibližně před kolika lety to bylo, když jste od nich úplně upustil? Když přišel ten internet, asi
předpokládám, nebo kdy jste je přestal odebírat? Stačí přibližně?
To už je 10 let, možná víc. 10 let určitě, to asi víc než 10 let...
Já jsem se chtěl právě zeptat, jaký máte ještě názor obecně na noviny v Česku, které teď jsou, ale z toho co
jste řekl asi vyplývá, že...
Jako ty papírový, to je asi blbost. Ale jako když se kouknu třeba, já nevím, když se kouknu třeba na to ČT24 a
prostě... chci se koukat, já nevím, na box, jak byl Joshua třeba s Kličkem, tak prostě... buďto si dám na Youtube
to co chci vidět nebo si to stáhnu a když si chci přečíst noviny, tak si je čtu na internetu.
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Ale tam zase to nesmí bejt moc dlouhý. Dneska jsem četl rozhovor zase s bývalým chlapíkem, co řídil dvě banky
v Čechách. To bylo tak dlouhý, že jsem to ani nedočetl. Jako, vnímám jako, že je potřeba ty zprávy mít oříznutý
do nějaké jako čtitelné formy. Jako jak je to nějak dlouhý tak... nevím jako jak ostatní, ale mně to prostě
nevyhovuje. Si takhle jako přejedu různý weby a prostě se kouknu, co tam jakoby je, co mě zajímá a zbytek...
Ty weby, které si takhle projíždíte, co je to třeba za weby?
No třeba, hodně chodím na Seznam, to mám nastavené jako domácí, a to je taky zajímavý. Že vlastně ten
Google... Je zajímavej úhel pohledu, protože vlastně, jak je od Microsoftu prohlížeč, ten máme zakázanej od
ajťáka, staženej jako ze všech počítačů, i z mejch. Pak teda máme Firefox, kterej se pořád jakoby aktualizuje a
restartovává, tak ten moc nepoužívám a jdu do Chromu a v Chromu mi teda jakoby vadí ten Google poměrně,
ten jejich vyhledávač. Takže tam je, taková optimální je prostě na Seznamu, tam si dát vyhledávat. Samozřejmě
to je někdy i na tom Googlu. Ale mně někdy přijde, že je to trošku nějak tendenční jo, v podstatě. Nevim.
Myslíte teď co?
Ty jejich zprávy třeba.
Jak jsou tam ty Novinky a Seznam zprávy? Na té hlavní straně.
No, dcera tam pracuje v Seznamu. Dcera tam dělá vedoucí nějakýho... dřív byla řadovej zaměstnanec, teď je
vedoucí na nějakým prvním stupni a dělá nějaký prodávání reklam, že má asi 7 lidí pod sebou. A... takže jako ty
zprávy. Já vlastně jedině na internetu, kde jinde bych to hledal? No to mě nenapadlo, jak jinak bych to měl
dělat. Jakože bych si šel koupit do trafiky nějakej časopis, tak to mě nenapadlo prostě.
Ten internet to vystřídal.
Úplně. Ale jako, mně internet jen na pevným počítači, ne na mobilu, to jako vůbec. Na mobilu jako sem tam,
když jsem někde, když něco hledám, ale... A ani nemám na mobilu navigaci. Navigaci mám prostě klasickou...
Když přijde na televizi, vy jste říkal, že ji nemáte. Kdy jste se jí zbavil?
No to bylo, jak jsem byl na tom... to byl takovej, já nevim. Na tom Slovensku teď, já jsem tam v podstatě, já
jsem si zaplatil celej pobyt. Já jsem tam přijel tehdy a měl jsem s sebou doutníky a vodku a (smích) cpal jsem se
masem a vším možným. A první tejden jsem nějak přestal kouřit a pít alkohol. Druhej tejden jsem nějak začal
meditovat, začal jsem nějak jako vnímat ty lidi jinak. A prostě jsem přijel domu po tom měsíci meditací s tím
pánem... a já jsem tu televizi doma měl ještě dalších, já nevím kolik let. Ale stála tam prostě, já jsem ji pak už
nikdy nepustil. To bylo samovolný, ne že nám to pak někdo zakázal nebo tak...
Prostě jste necítil potřebu?
Vůbec! Pak vlastně už se to změnilo na to digitální vysílání a pak když už bylo jen to digitální vysílání, tak jsem tu
starou prostě vyhodil, protože už stejně nešla pustit, protože už bylo digitální. Nevím, jak dlouho už tady je,
kolik let. A to bylo samo od sebe, to nebylo, že by mi někdo řekl „nedívej se na televizi“, vůbec ne.
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Dokázal byste to třeba nějak rozvést, proč jste tu potřebu už necítil? Jaký byl rozdíl v tom předtím a potom,
že jste najednou neměl nutkání ji mít nebo si ji občas zapnout?
(...) Jak bych to řekl nějak slušně. (...)
Klidně můžete i neslušně, nepohorším se.
Jako začnete meditovat a dostanete se jakoby do srdce a vejš. Začnete vnímat nějakej duchovní rozměr. Tak
abyste mohl dělat politiku, takovej ten byznys, takový ty... bejt takovej ten šibal, jak oni se tam chovaj, lžou...
tak musíte mít tak nízký vibrace, jako sebe sama, že jsem si pak uvědomil, že to vůbec nemám za potřebí. Jako
lézt do takovejch jakoby sraček. Jako vy fakt musíte být jako hodně energeticky dole, abyste mohl... jako
televize národu lhát nějaký nesmysly nebo prostě, to co všechno se tam děje. A jakmile začnete nějak jako... na
sobě jako pracovat, na nějakým svým osobním rozvoji, tak potom pochopíte, že teda ano, patří to sem, takový
to tady prostě je. Každýho volba nebo jejich prostě, ať si žijou, jak chtěj. Ale jako to prostě nemáte vůbec
zapotřebo do toho lízt do těch... použiju znova to slovo sračky. A když to člověk fakt jako... Nebo dneska, já
nevím, jak to je dneska, ale tehdy to byl jako hnus. Ještě jak jsem v tom já kdysi dávno byl. Tak vlastně jakoby
vím, že tam není nic upřímnýho a nic jako že by to bylo pro dobro jako nějakýho státu nebo že by to bylo jako
z nějakýho vyššího cíle. Když jako máte v sobě nějaký dobro nebo... srdce otevřený, tak prostě nejde tam, vás to
vůbec jako nepustí do těhletech... Ale to je můj úhel pohledu, to je moje životní zkušenost.
O to jde, nic víc po vás nechci.
Jo. Určitě jako hromada lidí to měla tak, že jako je to úplně skvělý. Já taky když jsem tam mezi nima byl, tak to
bylo skvělý pro mě.
Dobře, rádio, to předpokládám bude podobný případ.
Rádio, ale tam je dvojí případ právě. Jako to, že tam jakoby říkají nějaký nesmysly, budiž, jo? To je to samý s tou
televizí, ale u toho rádia prostě je problém u nastavení toho, tam je nějaká manipulace, nevim proč... jestli
nějakej výzkum někdo dělal, jako na sluch, ale to není... Přirozeně puštěný to, co jakoby... Když nás dva teďko
dáme do rozhlasu, tak budeme znít jinak když ten rozhlas je puštěnej. Oni nás možná nějakým způsobem asi
nás změněj. To je prostě, ta muzika... nevím, co s tím dělaj. Ale já to prostě slyším. Slyším to, že to není
přirozený. Když si prostě pustíte, já nevím, Abbu, prostě normálně tak, jak je nahraná, a pustím vám jí z rádia,
tak to jsou dvě jiný písničky...
Prostě vám to nedává tolik, jako když si to pustíte sám.
Je to změněný. V tom rádiu prostě oni k tomu přidaj něco, co tam oni nenahráli.
Myslíte, že to je úmyslně, nebo že to je třeba kvůli tomu formátu rádia, jak je to prostě vysílané?
To nemám tušení, ale já to prostě slyším. Ale zase musíte brát, ten můj sluch je takovej, jak jsem tancoval, tak já
prostě jak slyším takový ty různý fráze a jak běží lichej a sudej takt... Víte, si vezměte jako v tanci jakože... lidi si
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myslej, že valčík je na tři, ale valčík je na šest. Já to prostě nějakým způsobem slyším, nevím proč. Tak zas mě
berte, že já jsem tak jako lehce nějakej zdeformovanej, protože to vnímám jinak než asi ostatní.
Ok, ale co se týče hudby, to jste říkal, že si posloucháte, že stahujete...
To jo, já jsem taky hrával na kytaru, jako tatínek mám asi docela i dobrej sluch. To jo, no.
A ještě, tahle změna, to s tím rádiem, to jste měl už jakoby odjakživa?
To je zajímavá otázka... V mládí jsem normálně poslouchal nebo když jsem byl ženatej s dětma. Možná to bylo
nějaký když jsem začal meditovat. To nevím, to teďka neumím odpovědět, asi to přišlo nějak potom... to nevím.
Ale v mládí jsem normálně poslouchal.
Ještě mě napadla jedna věc. Když se vrátíme ještě k té televizi, tak my jsme se bavili přímo jako o televizi.
Většinou jsme se bavili spíše o zprávách a takových věcech. Ale co třeba filmy?
Jo, ty si stáhnu nebo se podívám, to je v pohodě?
Nemáte problém?
Ne, ale jako na počítači prostě, no.
Mluvíte nějakým jiným jazykem?
Anglicky docela.
Takže koukáte i v angličtině?
No, já jsem byl nějakou dobu v Londýně. Doma jsme měli jakoby Američana, aby naučil děti anglicky. Pak jsem
jako jezdil do Číny jako obchodovat, tak jsem se tím nějak jako i živil, ale... jak to člověk přestane používat, tak...
Dcerunka teda, ta vystudovala vysokou v angličtině úplně celou a taky jí to prostě odchází, no. Jak to člověk
nepoužívá. Asi bych se do toho nějak dostal, ale...
A třeba právě že byste to používal nebo trénoval tím, že byste právě sledoval...
Jo, tak nějaký písničky nebo tak jako si člověk slyší nebo nějak rozumí, ale... Když jsem to žral, jako že jsem se
tak jako učil nebo opravdu jsem se snažil a pak... to zase nevím, já tohleto nepotřebuju no. Prostě já nevím,
deset let jsem to nepoužíval vůbec, to akorát když jedu někam na dovolenou nebo různě jako maily nebo když
si někdo odehrává ze zahraničí, tak komunikuju v angličtině, to jsem vždycky komunikoval, jako že jsem psal
objednávky v angličtině, korespondenci. Ale teď pro prostě nepotřebuju. Možná trošku prostě zakrňuju.
(pokrčení rameny). Ale jestli bych to chtěl radši v češtině nebo radši v angličtině... no, to je dobrá otázka. Možná
dneska radši bych už tu češtinu, jsem zpohodlněl. Spíš vždycky s titulkama.
Dobře. Přesuneme se tedy k počítači, jaký ten pro vás má význam? Jakou roli hraje ve vašem životě?
No možná asi až moc. Já jsem o tom mockrát přemejšlel, jsem teďka na tom závislej opravdu, a to se to snažím
jako krotit. Nějaký jako, internet věcí, to vůbec nepřipadá v úvahu pro mě.
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Jak že?
Internet věcí. 5G. To pro mě vůbec nepřipadá v úvahu.
Jak se to snažíte krotit?
Jakože trávím u tý bedny moc hodin, prostě. Vlastně práci mám jenom na bedně. Vlastně se mi kaží oči, začal
jsem nosit brejle a... naštěstí teda nepoužívám vůbec mobil, jak lidi pořád do toho čuměj... Hry teda nehraju
vůbec. Ale stejně si myslím, že vlastně jsem pořád otrokem toho počítače... že... jak bych to řekl. No dřív prostě
jsem si mohl zatelefonovat pouze, když jsem měl pevnej kabel. Tak jsem šel do práce, tam jsem telefonoval
nebo doma. To od tý doby, co mám mobil, tak můžu telefonovat odevšat. Omezuje mi to nějak vlastně
svobodu. A že bych ještě i ten internet ještě nosil jako v mobilu a tam byl toho otrokem, to teda ne. Ale i tak
když u toho stolu sedím, tak trávím čas, si myslím, moc, u počítače. Ale asi to nejde nijak omezit... možná by to
šlo nějak omezit, ale... nevím. Všechno chodí mailem jako. Si nepamatuju, že mi přišel nějakej dopis. Nojo
(smích), mně vlastně už léta nepřišel žádnej dopis takovej oficiálně papírovej, co dřív chodívaly. Jen samé
vyúčtování elektriky nebo plyn nebo tak. Takže počítač jo, ale pořád si říkám, že toho je jako moc na můj vkus. A
bráním se tomu jako víc ještě, než že bych si jako nějak doma nastavoval ledničku na 5G sítě, to vůbec
nepřipadá v úvahu.
Jasně, a říkali jsme, že se na něm díváte i na různé weby, že počítač exkluzivně používáte pro přístup na
internet, že na něm pracujete asi, že na něm sledujete různé filmy. Děláte na něm ještě něco, co je důležité
pro váš život?
No... (...) asi ne, ani nevím, co dalšího bych na tom mohl dělat.
Oukej. Bavili jsme se o tom Seznamu, zaujalo mě, že jste zmínil, že ten Google prohlížeč ve vás vyvolává
nějaké negativní emoce.
Vyvolává, no.
Kvůli čemu?
No, vyvolává to ve mě proto, že... No, můj prostě životní názor a postoj, já jsem teda nenáviděl komunisty,
sebrali nám jako pekárnu, takže jsme přišli jako o barák, ale... to, co se teda děje teďka tady se Spojenejma
státama a s Evropskou unií, tak já s tím teda vůbec nesouhlasím. A vnímám, že všechno co je na Microsoftu a na
Googlu, tak že to je prostě jako zálohovaný někde u nějakýho, já nevím, jak mají ten úřad špionážní. Takže
opravdu jsem v tom jako rezervovanej. Já prostě jsem Slovan. Já vůbec nechápu v Evropský unii, co já bych si
měl jako říkat s nějakýma Germánama nebo Francouzema. My máme úplně rozdílnou kulturu, to nejsou pro mě
jako lidi ke mně jako přirozeně, přírodně, protože... jsou jako z jiné úplně historické jako vývojové etapy někoho
úplně jinýho a... takže jako vůbec netíhnu jako k tomu, že mý kontakty jsou prostě uložený na Googlu. Já tomu
říkám, že jsou uložený někde, to není CIA, to je nějaká...
NSA.
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Nějaká taková firmy. Ajťák, já jsem se o tom bavil s ajťákama a ten mi říká, že ty data se ukládaj na nějaký
velikánský úložiště a pak se to snad třídí, že nějakej počítač to nějak jako selektuje. Takže jako vnímám to, že to
nejsou jako pro mě... jako stejná jako... já od nich nepocházím prostě. Nepocházím od Spojených států ani
z Evropské unie. My jsme prostě jako... Polsko... my jsme Slovani, nebo já jsem Slovan. Já jsem Čech a Slovan.
Takže určitě jsem schopen se domluvit prostě od nás někam jakoby na východ, prostě ti, co máme nějak
podobnou jakoby tu kulturu. A nesouhlasim s tou politikou, takovou tou agresivně invazivní prostě.
Google tedy berete jako symptom...
Já to cítím prostě. Ta energie z toho je taková, že... to je prostě úplně něco takovýho jako špionážní software.
Tam do toho něco zadám a úplně cítím, jak to na druhý straně někdo ukládá. Oni asi na druhý straně to jako
ukládaj, kdybysme měli software někde z východu, tak je to asi to samý. Ta Čína asi ještě horší než Spojený
státy, jo... Ale jako, nechutná mi to. Ten Seznam prostě vnímám, že je to teda Čech. Sice takovej excentrickej,
ale je to Čech. Možná ta Čína je ještě horší než ty Spojený státy, jo...
To je na dlouhou debatu, kde bysme se nedobrali konce.
No, no (smích), ale prostě ten Google mi nesedí ta energie z toho. Prostě z toho jde energie jakoby špionážního
softwaru, který se do všeho montuje a Američani se do všeho montujou. Agresivní energie státní moci prostě. A
to samý je Evropská unie.
Bavili jsme se tedy o tom, že na Seznamu se díváte na zprávy, které tam jsou, ale že vám přijdou trošku
tendenční jste zmínil. Hledáte ještě zprávy na dalších webech?
No, to třeba to ČT24. To mě přijde jako že se dá.
Napadnou vás ještě nějaké, na které chodíte?
Asi ne. Ten Seznam jako někdy, tak tak... Ale jo, jak to asi nějak vnitřně cejtím, tak mi ten Seznam asi nějak
vyhovuje. Ale není to takový, že bych do toho byl úplně zažranej, to jako ne.
Pamatujete si, kdy jste se z internetem setkal poprvé a jaký jste z toho měl tehdy dojem?
Jo! Lez jsem po skalách s nějakým Honzou. Honzu jsem potkal u nás, jsme byli tady venku, děti jsme měli
v kočárku, tak 1995... nevím, kolik to mohlo bejt. A šel jsem domu s manželkou s kočárkem, potkali jsme Honzu
a Honza mi říká. Spěchám domů, za chvilku bude 7. A já říkám, no a co? On že v sedm pouštěj internet (smích).
Musím se připojit před sedmou, pak už tam bude nával, už se nemůžu připojit. (smích). A pak jsem to dlouhou
dobu odmítal, no. Mně to připadlo jako novátorský, úplně jako nesmysl. A dneska tím žijem...
Pamatujete si, kdy jste konečně povolil a ten internet si pořídil?
Já hnedka po revoluci jsem koupil do práce 2 počítače na leasing, tehdy asi za 150 tisíc, to byla novinka. Bylo to
tehdy v DoSu, to nebyly Windows. A když tehdy přestal DOS a začaly se používat Windowsy, tak to jsem se
tehdy zasekl asi na dva roky nebo na tři. Že jakoby Windows nebudu používat, prostě DOS. Takže v tom jsem
takovej hodně jako konzervativní. A pak jakoby v průběhu let jsem ty Windows vzal jako na milost a začal jsem
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v nich dělat. To samý teda s internetem. A telefony jsem vydržel až do letošního roku. Telefony jsme měli
takový klasický pitomý, bez operačního systému, ty tlačítkový. Koupili jsme až letos někdy na jaře, teďka
v březnu. Doteďka jsem vzdoroval.
Ten vzdor jste povolil kvůli čemu?
No... protože už jsem fakt jako cítil, že třeba, jak děláme to účetnictví, tak holky se musej zalogovat do
komerčky, na tom starým tlačítkovým prostě... Ono prostě ten vývoj jde dopředu tak, že člověk... Já jsem
takovej ve všem konzervativní a povolím až když už je to prostě takový, že nás to omezuje v provozu a v životu.
Holky, ty byly rády, protože... stejnak to maj všechno vypnutý. Ony můžou telefonovat a SMSkovat. Zbytek jsem
jim ořezal jako na těch právech, že nesmí vůbec nic. Ale ta Komerčka, ta banka, aby mohly platit, tak to
potřebujou prostě no.
Banky zavádí takové ty aplikace na placení...
Aby to bylo prostě bezpečnější, no.
A pro osobní účely také nepoužíváte bankovnictví na telefonu?
Vůbec, všechno přes počítač. Hlavně nemám čipovou kartu, žejo. Já tyhle kódy vůbec ne to...
Tam je třeba možné se podívat na stav účtu.
No, vůbec jsem se tam nikdy nepřihlásil. Aby nedejbože si to nezapamtovalo nějakou cestu.
Dobrá. Teď jsme přeskočili k telefonu, ale já jsem ještě chtěl chvíli být u těch počítačů, jen jsme přeskočili. Vy
jste říkal, že jste dlouho nechtěl ten Windows. To už se tehdy týkalo toho, co jste zmiňoval o té Americe, jak
jsme mluvili o Microsoftu, nebo to bylo obecně, že jste konzervativní k technologiím?
No mě vadilo spíš, že se mi motala hlava. V té DOS aplikaci, tam jsem byl na pozici, prostě jsem psal, tak...
nebylo to takový to, že Windows se furt jakoby přelejvá. Dodneška mi to dělá problém, jakože něco píšu a
vlastně je to naprogramovaný tak, že ta věta mi ubíhá do strany a mně to dělá problém vizuálně, že se mi motá
hlava. No a to samý, mám nějakou motorickou disfunkci, já nejsem schopnej na myši kliknout dvakrát. Takže já
když někam myší dojedu, tak musím druhou rukou kliknout na enter. Mockrát jsem se snažil jakoby, že to dám,
ale prostě mi to nejde. Mladý se mi smějou, ale já prostě nevím, proč mi nejde kliknout dvakrát, abych to
otevřel. Je to zdravotní problém vlastně, svým způsobem. Je to taková ta... no motá se mi hlava, nevím, jak
jinak.
Úplně stačí. Já jsem se chtěl právě zeptat, jaké to pro vás bylo, zvykat si na Windows, jaké to bylo pro vás se
to učit?
Souboj. Tvrdej souboj. Jakože jsem to odmítal, pak jsem to proklínal. Dodneška proklínám, třeba když otevřu ve
Wordu, teď ono že mě to vítá. To jako, vítáme vás, byl jste tady před třema minutama. To vždycky, když se to
otevře, tak úplně... A ajťák dostane za úkol, když něco instalujeme novýho, všechno možný jako odmazat,
přemazat, nastavit úplně atypicky, protože... to dodnes.
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Řekl byste dneska, že ten počítač ovládáte dobře? Teď nemyslím, co se týče klikání...
Nějak snad jo, tak jako průměrně uživatelsky. Nejsem žádnej expert nebo tak, ale...
Tak třeba Word jste teď zmínil.
Jo, to jo. Třeba Excel si taky naprogramuju, pdfko si taky ustřihnu, obrázek si taky vystřihnu. Jako takový ty
funkce jak je potom to různý kreslení a Photoshop, to vůbec, to neumím. To asi ani nemám nainstalovaný.
Dobře. Co se týče internetu jsem se ještě chtěl zeptat. Vy jste říkal, že si třeba stahnete nějaký ten film nebo
něco takového. Odkud takhle čerpáte?
Totiž, to je zajímavá myšlenka zase tohle. Protože mně by asi nejvíc vyhovovalo, kdyby to třeba na Youtube bylo
v nějaký rozumný kvalitě, aby to nebylo takový to zrnitý a... jako když si třeba na ČT24 pustíte fotbal. To já
nevím, v jakým je to prostě formátu, ale to je úplně čistý prostě. Takže asi spíš jde o tu kvalitu pro mě, jako tu
kvalitu toho obrazu. Protože když se člověk kouká na televizi, tak já nevím, to je asi dneska jako úplně nádherná
kvalita. Takže svým způsobem stahovat si něco, co nemá jakoby kvalitní obraz je prostě blbost. To spíš, v tom
jako tápu. Musím vždycky rozdělat odkazy na nějaký seriálový... teď je myslím zavřely, jak se to jmenovalo. To
byl nějakej web, kde byly nějaký seriály nebo filmy.
Jak jste našel tenhle web?
Syn mi to řekl. Jako nějakou tu adresu. Pak jsou nějaký ty weby, jak jsem vám říkal, takový ty duchovní, to mi
taky vždycky někdo dal, ať si to najdu. Mně by asi stačilo prostě... na Youtubu kdyby běžel, třeba jak máte 3
oříšky pro Popelku, když se podíváte na Youtube, jak oni je digitálně zrestaurovali, tak to běží hezky a člověk
s tím nemusí nic dělat. Nevím, jestli je to teda legální. Ono asi to legální je, předpokládám. Když to tam je, ne?
To jsem jako nikdy neřešil tyhle autorský práva, když je to na Youtube, jestli bych neměl někomu platit nějakej
poplatek. Doufám, že ne.
A když vás napadne třeba nějaký konkrétní film, který chcete vidět?
Tak si to najdu vždycky někde... no, vždycky ne, většinou. To se jako najít dá.
Takže přes Seznam třeba?
To ne, to jako různě, i na tom Googlu prostě. No někdy to nenajdu, ale někdy jo, no.
O to mi šlo, že si prostě sám hledáte...
No to jo, zase nejsem úplně debil na tohleto.
Dobře. Poslední zastávka u internetu jsou sociální sítě.
Facebook mám, no, to jediný.
Kdy jste si ho založil.
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Hmm... deset let? To mohlo bejt, deset osm let. No, to jsem tehdy tancoval, to už jsem to tam měl. No, nějak
deset let.
Z jakého důvodu jste ho tehdy zakládal?
No, to je jenom jedinej jeden důvod. Tam byla taková ta naše parta meditativní. Já tam asi nemám jiný přátele
než ty, co se zajímaj o různý... nevím, vegetariánství... Já teda nejsem vegetarián, ale dlouhou dobu jsem byl.
Jakoby životní styl, meditace, léčení. Já tam asi jiný přátele ani nemám, všechny takový z různejch seminářů.
Tudíž je to spojené s touhle částí vašeho života, nic jiného?
Nic jiného tam neřeším ani. Nic tam nepíšu, nic tam nedávám... já to totiž ani neumím. Já bych tam třeba i něco
napsal nebo někam vložil, ale (smích). Já jsem takovej jenom koukací člen.
Co si o té sociální síti jako takové myslíte?
(...) Co si myslím? No asi kdybych tam napsal takový opravdu moje životní názory, tak že by mě asi zavřeli. Že to
je monitorovaný určitě nějakou BISkou a... že jak Fica obvinili, žejo. Za to, že dal někam na Facebook nebo
nevím, kam to napsal, ten názor jakože... nějaký menšiny na Slovensku, že zneužily sociální dávky. Tak svým
způsobem napsal jakoby svůj názor, možná tím, že to dal na sociální síť, tak to splnilo nějakou skutkovou
podstatu, nevím.
Takže mám pocit jakože, když teda čtu někde, jak jsou vlastně na Seznamu ty zprávy a vlastně ty komentáře, tak
když to někdy pročítám, tak fakt cítím, že třeba od... nějaký PR marketing od pana Babiše tam píše pod
nějakýma jménama, co nejsou reálný ty lidi. Jako je tam něco napsanýho a fakt jako vnímám, že ten člověk
někde reálně žije a napsal nějakej názor. A pak tam je nějakej příspěvek a já jako tím vnitřním smyslem cítím, že
to nenapsal žádnej ten Franta Pepa Vomáčka, ale že to píše někde nějaká jako kancelář nebo někdo, nějaký lidi,
který jsou za to placený, aby jakoby manipulovali veřejný mínění. A na tom Facebooku je asi něco podobnýho,
že vlastně kdo napíše to svoje, jak to cejtí upřímně, tak že je monitorovanej. Jako v nějaký databázi, jakože je
nějakej rasistickej nebo kdoví jakej prostě. Nevnímám to jako svobodnou platformu nějakýho ... ani by mě
nenapadlo něco psát, protože bych se musel jako... buďto bych musel lhát, což se mi nechce. Než lhát, tak to
radši tam nic nepsat. Asi tak nějak, no.
Oukej, dobře. Tím uzavřeme vlastně ty jednotlivé mediální typy, ale ještě budeme pokračovat. Podíváme se
teď do minulosti, zajímají mě média před revolucí a to, jaký jste k nim měl vztah tehdy. Co jste si myslel
tehdy o novinách, o rozhlase a o televizi.
Tyjo... To mám úplně vygumovaný...
Pamatujete třeba rodiče jestli tehdy odebírali nějaká média? Jestli se u vás četly?
Jako dědeček byl snad zakládající člen strany nebo něco, mám pocit, takže furt četl Rudý právo, při jídle všude.
Babička chodila do kostela, takže dědeček komunista chodil s babičkou do kostela. Fakt jsem to nechápal, ale
tak to u nás bylo. A druhá babička s dědečkem bydlely v Orlickejch horách, to byla taková země nikoho pro
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mě... kopce, kopce... Tatínek koukal vždycky na sport. A já jsem teda četl Mladou frontu, tehdy. Ale mám to
úplně vygumovaný, nevím. Vůbec nevím, co bych na to řekl. A televize byla černobílá.
Nepamatujete si třeba jaký jste na to měl tehdy názor?
No nesnášel jsem komunisty, výrazně teda.
A to tedy šlo ruku v ruce?
To bylo tehdy, že jsem vždycky někde kopnul do stěny a řval jsem komunisti zasraný, to se mi takhle uvolňovalo
to napětí. Když byla revoluce, tak jsem taky byl teda na Václaváku. Tak jsem měl takový období, že jsem byl fakt
takovej jako nadšenej, že to bylo dobrý. Ale posledních právě nějakejch deset let vnímám jakoby takovou tu...
jak už jsem říkal prostě, Spojený státy a Evropská unie, že je to úplně jakoby vychýlený do nějaký... nějakej drát,
kterej se nás jako někam snaží nějak...
K tomu se ještě dostanene, ale před tou revolucí teda...
Nevím, nevím.
Dobře, nevadí, třeba si ještě vzpomenete. No a co se týče období potom jakoby po revoluci? Co si myslíte o
té změně, která nastala?
Bylo to dobrý, to jsem říkal, že to bylo dobrý. Po tý revoluci jsem byl takovej spokojenej, to už jsem taky říkal.
Dal jsem se jakoby, byznys, politika, takový to nadšení. No a pak jsem prostě začal dělat tchaj-ťi, jako
z nějakejch zdravotních důvodů... začal jsem potkávat lidi, který jako začli nějak meditovat, a úplně jsem to
pustil.
Pamatujete si třeba předtím, než jste to pustil?
Jo, to bylo. To jsem taky kupoval domů různý noviny a žral jsem to, to jo.
Pamatujete si třeba, jaké jste tehdy rád sledoval televize?
No všechny zprávy, já jsem vždycky musel, jsem monitoroval. Vždycky když jsem přišel domů, tak byla televize
puštěná a zprávy, zprávy, zprávy.
Vnímal jste rozdíly mezi televizními stanicemi různými?
Jo, to jo, to je pravda. Prima mi připadala taková dětská, takový úplně jakoby miminko. Nova mi připadala
taková agresivní. A ČT1 a ČT2 takový normální, no. Ale to bylo jen mý vnímání, nevím, jestli to tak bylo.
O to mi jde. Jak to myslíte, že byla Prima dětská?
No ona začala pozdějš, takový bez peněz mi to přišlo... takový miminko. A Nova mi připadala víc díky
Železnýmu, nebo doktoru Železnýmu, taková víc agresivní... takový nevím, takovej žralok, no.
Projevovalo se to nějak těmi obsahy, které jste tam sledoval?
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No, asi jo, asi jo no. Bylo na nich cítit, že maj prachy, že kupujou různý filmy.
Ty zprávy vám přišly třeba jakoby jiné? Mezi těmi televizemi?
Jo, to jo, to určitě. Nova byla taková bulvárnější tehdy.
Jak se to třeba projevovalo pro vás?
Jako jak se projevovalo... no tím, jak já jsem byl v politice, tak ty různý... tam furt jezdili a dělali ty rozhovory. Už
tam jsem viděl, jak oni se snaží dělat takový nějaký jako... vůbec je nezajímal obsah nějaké té politické
konference vůbec, co se tam hlasovalo a řešilo, ale zajímaly je nějaký jakoby... takový to (smích), jak to mám
říct. To, co jakoby ty lidi žerou prostě. Ale nějaký, že by tam měli dostat nějakej rozměr jako... to je tehdy asi
nezajímalo.
Tímhle se dostaneme vlastně k takovým názorovým otázkám, vy už jste hodně toho naznačil, ale kdybyste
nějak jakoby shrnul. Jaká by podle vás měla být role médií v demokracii? Myslím masová média jako noviny,
televizi a rozhlas.
(...) Nojo, ale to se nikdy nestane.
Kdyby se to mohlo stát, řekněte mi, jak by to mělo být. Pak se podíváme na to, jestli se to může stát. Podle
vás, jak by to mělo být.
Jako že by se nějak informovalo jako reálně, jo? Ale to se prostě neděje jako (smích). Ti mocní prostě mají
vždycky jako nějakej skrytej úmysl a na ten skrytej úmysl se prostě naroubuje něco, co se říká davu. Tak to
funguje reálně. A to by znamenalo, že by teda ti mocní museli fakt jako říkat ty reálný vnitřní úmysly, který
v sobě maj, o kterých nemluvěj... Si myslím, že tohle se prostě nemůže nikdy stát. To není možný naplnit, aby se
prostě ty média... Určitě jsou nějaký, je pár novinářů, co se snaží referovat opravdu o nějaký reálný věci, ale ani
oni se nikdy nedozvědí tu pravdu, ty reálný souvislosti, protože na to nemaj prostě sílu. To by ty noviny musela
psát třeba BISka, která ty data jako reálně má, jako nezkreslený. Kdyby ty noviny vydávala BISka, tak asi by to
bylo tak, jak to reálně a skoro reálně je. Ale tím, že ten skrytej úmysl prostě je pořád skrytej, tak se píše o
nějakejch omáčkách. Proto chápu, že ten bulvár píše nějaký nesmysly, já nevím, co, kdo, kde, s kym. To jsou
takový ty nesmyslný články, co prostě v uvozovkách nikoho nezajímaj, ale ono to lidi zajímá.
Když říkáte „ti mocní“ tak myslíte politiky nebo...?
No ona politika a byznys je jedno, to není jako oddělený. Tak jako, jak bych to popsal... Buďto si honíte vlastní
ego, a potom jste v tý skupině jako vlastník, politika byznys. Nebo jste napojený na nějakou intuici nebo nějakej
zdroj... a v tom okamžiku jste úplně jinej člověk než oni. A úplně se míjíte, protože vůbec nevíte, co byste si
s nima řek. A pro ně nejste soupeř. Protože jak má někdo ego, tak on vlastně jako respektuje a dává prostor
pouze jinému člověku, který má ego. Jakmile se dostanete... někdo jakoby kdo to nějak má relativně nízký,
malý, potlačený nebo nějak... tak ten druhej se s váma vůbec nechce bavit, protože on vás nevidí, vás nevnímá.
On si jde ten svůj nějakej ten model... já nevím, jak bych to popsal...
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Dobře. Chtěl jsem se vás zeptat, jak si myslíte, že jsou média financována v dnešní době. Začali bysme třeba u
novin.
Manipulace. Mám prachy a chci si prosadit svůj názor, takže do toho vlastně cpu peníze pouze proto, abych
jakoby si vydobyl nějaký výhody ekonomický nebo i politický. Je to nástroj moci.
Vnímáte nějaký rozdíl, co se týče televizí a rozhlasu, když vezmeme, že jsou i veřejnoprávní i soukromé?
Jako, co se týká jen jakoby novin, tak ty beru jen jako názor moci. Rádio vnímám... teda nevnímám, že by to
nějak neslo velkej zisk. Takže rádia vnímám částečně, že to lidi baví, částečně nějak jako, že se uživěj, prostě
nějak, že je to mezi. A televizi beru jen jako byznys, čistej byznys, kde jde jen o prachy. Protože svým způsobem
ta televize do toho programu dá jen to, aby se uživila a prostě... zajímá je výsledovka.
U těch veřejnoprávních to vidíte stejně, že i ty vlastně tomu ten svůj obsah nějak přizpůsobují?
Veřejnoprávní...
Když se na to podíváme... mají veřejnoprávní média význam podle vás?
Tam je to poměrně složitý v tom, že... nevím kolik má ČT tedy, vybírá na poplatkách, jestli to jsou 4 miliardy, 5,
6, 7, teď nevím, kolik vybíraj. Plus je to samozřejmě financovaný z nějakejch dotačních titulů a zdrojů. To
znamená, že když chci natočit cosi, filmem počínaje až nějakou reportáží, tak prostě reálně potřebuju nějaký
prachy, žejo. Takže buďto to zaplatí rozpočet těch koncesionářských poplatků, že se vejdu do nějakých jejich
škatulek a kritérií, nebo plus k tomu seženu ještě nějakej dotační titul někde. Takže to stejnak jako není nějak
moc jako svobodný, protože mě prostě držej... drží mě furt za ruku někdo, kdo to financuje. V tý veřejný televizi
je to takový, že je mnoho různejch rozhodovacích kritérií a lidí, takže musím mít hodně ohnutý záda, abych jako
nějak něco natočil. Takže musím jakoby bejt hodnej, že ty prachy potřebuju, abych zaplatil toho kameramana a
bla, bla, bla. Klasicky v komerční televizi, tam je to tvrdej byznys, kdo platí, tak poroučí. Takže nějakej majitel
nebo ta struktura chce nějaký výnosy, nějaký tržby, chce nějakej rozpočet a tam mi to přijde úplně jasný. Takže
v tom veřejnoprávním sektoru prostě musíte bejt lehce takovej ohebnej, abyste ty prachy sehnal, aby vám je
prostě přiklepli. Tak to vnímám.
Vnímáte tedy i to... vy jste totiž říkál, že se díváte na tu ČT24 a tak dál, což vlastně taky jde z těchto peněz.
Tak vnímáte to na těch obsazích, které tam vidíte?
Ne, to berte zase jako tak, že ten... nějaký články jako vnímám, že to prostě jako je v pohodě. To všechno, co
jsem říkal, bylo ohledně nějakých pořadů, který chcete prostě dělat. Ale to zpravodajství, ten obyčejnej člověk,
kterej tam něco píše, tak ten se snaží podle svýho nejlepšího svědomí to napsat. To zase není tak, že prostě ty
lidi, ty jednotlivci, co tam jsou, že jsou nějak... to ne. Oni to prostě napíšou tak, jak to cejtěj nebo jak se snažej,
aby to bylo nějak jako korektně napsaný. To tam vnímám.
A myslíte si, že se jim ta korektnost daří?
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No v rámci toho nějakýho mainstreamu asi jo. Nějak se snažej, no. Asi to s tím svým vnitřním svědomím maj
nějak, že jsou v pohodě. Dělaj to nejlepší, co uměj.
Vy jste říkal, že ty zprávy ohledně politiky posuzujete podle své osobní zkušenosti, že jste viděl, jak to funguje
a tak dál. Co třeba když přijde na zprávy, se kterými jako nemáte vlastní zkušenost? Podle čeho třeba
posuzujete, co je pravda a co ne? Z toho, co někde vidíte?
No, právě, to je otázka i pro mě, no. Jestli to je nebo není reálný. Nějaká intuice jedině. Jestli to je fakt jako
taková kravina, že to nemůže bejt. Ale někdy si říkám, že by to asi možná mohlo bejt jako. To je téma. Dneska
jsem se na to sám sebe ptal no.
To je právě jedna z nejaktuálnějších otázek.
To je asi všechno v nastavení každýho z nás, jestli člověk cejtí, že... To je něco jako s váma, žejo. Když jste volal,
tak já jsem jako nějakým vnitřním intuitivním vlastně věděl jako že jo. A proč? Nevím. Prostě mi to nějak v tý
intuici přišlo.
Teď jsme se bavili o médiích masových v demokracii. Jakou si myslíte, že hraje roli v demokracii internet?
(...) No jako, co se týká jako toho mýho, té mé velké lásky, jako nějaký meditace, tak jednoznačně pozitivní.
Protože jako na tom webu jsme si vždycky posílali hromadů nějakých věcí, informací o tom, mailama nebo tak.
A na tom webu se dá najít hromada věcí, který fakt jako vnímám jakože dobrý. Tak ten internet jakoby otevřel...
pro tu mojí nějakou jakoby komunitu, jakoby nějakejch alternativních... oni to říkaj, že jsem alternativní nebo
nějaký takový to... minoritní skupina... tak... určitě dobrý. Vnímám, že ten internet asi do budoucnosti to
převálcuje všechno teda, protože ta budoucnost tam je. Ale spíš to vnímám teda jakoby nějakej jako... jako
manipulativně... Jakože tam bude pořád jakoby možnost si něco najít, ale ta globální větev že prostě,
manipulativně ovládající, mainstreamová. Že je za tím něco skrytýho, jako skrytý ovlivňování, možná ani ne
ovlivňování, ale přímo vytváření jako nějakýho názorovýho... veřejnýho mínění. Aby prostě ta masa, 90 %
obyvatel planety, si jakoby něco myslelo, a pro to je to úplně geniální nástroj. Tak to cejtim. Ale i pro ty
menšiny, jakože já jsem nějaká, já jsem menšina, je to dobrý, protože se tam prostě dá hromada věcí jako
najít...
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak si myslíte, že internet a ty obsahy, které tam jsou, bývají financovány?
Aha? (...) Tak určitě tam je pár procent takovejch lidí, který dělaj masáže nebo terapie, tak si to platěj sami. Já
nevím, kolega dělá terapie, masáže, tak obdrží nějaký prachy od svejch klientů a má nějakej svůj web. My taky,
nás to stojí pár korun ročně ten náš web...
A když si vezmete třeba Google nebo Facebook?
Google, to právě přemýšlím. Google vlastně, to má takovou tu památnou fotku, jak to zakládali, jak tam sedí 20
lidí. Nebo od tý doby prostě... založili Google, pak zafinancovali Android, žejo. Android musel stát mraky prachů
nebo musí stát. Google konkuruje prostě Applu. Možná si jako konkurujou, ale je to jedna a ta samá prostě
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(smích) špionážní parta. Nevím, tak že by do toho cpaly prachy nějaký vlády? Já netuším jako... jako někdy tam
do toho ty prachy cpát musí, ohromný peníze asi.
Je to hodně spojené s reklamou, která se tam objevuje, a to je další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat.
Jako třeba Seznam, ty na tom jedou, jelikož to znám, když dcera tam pracuje, tak vidím jakoby tržby, a ty jedou
fakt jenom na reklamě, jiný příjmy nemaj. Tak Seznam jako pak jako vnímám, že je financovanej celej z reklamy.
Tak možná jako i ten Facebook jde z těch reklam. Asi jo, no. Ale to musí bejt fakt jako kolos. Ale furt mi to
přijde, že třeba Rusko nebo Spojený státy, Čína do toho musí cpát svý vlastní prachy. Nevěřím tomu, že ty firmy
samy... když chcete manipulovat veřejný mínění v Číně, tak do toho ta vláda ty prachy prostě naleje.
Jaký máte názor na reklamu na internetu? Jak ji vnímáte, když se s ní setkáváte jako uživatel?
No jako, když se prostě kouknu, já nevím, teď jsem sháněl fíkus na Vánoce, tak mi vyskakujou fíkusy už 14 dní.
Koukám na boty, tak mi vyskakujou boty. Ale to mi řekla dcera, že to tak prostě je, že maj ten software prostě
naprogramovanej. Na co kliknu, že prostě si to zapamatuje nějaká, nevím, jak se jmenuje ten software. Jinak to
nějak jako nevnímám, no. Prostě to tam je.
Dobře, super. Dáme poslední shrnující otázku celého toho rozhovoru, i když pro vás je to takové hodně
specifické, hodně už jste toho řekl. Ale kdybyste v pár větách shrnul to, jak vnímáte vývoj médií a technologií
od doby před revolucí až doteď a jak to ovlivnilo váš život?
No já to vnímám tak, že pro mě to je... jako že už to nestíhám. Prostě je mi 55, snažím se jako nějak jako to
dávat, ale ten vývoj a ta rychlost... Jako toho vývoje je tak... tak jako ohromná. Snažím se nějak jako udržet krok
s dobou, ale nejde mi to moc. Opravdu vnímám, že hromada dětí nebo lidí mladších, ty jsou prostě jinde tím, že
v tom vyrůstaj. A nějak jako i cítím, že možná časem už možná ani nebudu schopnej se jako přizpůsobovat dál
víc. Že opravdu jako mám nějakou svojí hranici a... I když jako se asi nějak budu snažit dál. Budu muset vždycky
platit z banky a takový věci, takže... hromada důchodců, který neměli bankovní účty, jo... Jakože zamrzli fakt a
nedali to, nebo nedávaj to... tak se pořád jako snažím, ale... ale ty mladý, ty jsou prostě jinde, no. Jako, oni to
maj v sobě jako nějak. Přemejšlej jinak úplně. Už jako i mý děti přemejšlej jinak vlastně jako v tom vývoji.
Jakoby tam někde cejtim v tom tu ohromnou zranitelnost a manipulativnost těch mocnejch, který to nějakým
způsobem jakoby ovlivňujou. Že se jakoby centralizuje prostě úplně moc někam, kde to dřív nebylo. Jakože ta
síla toho internetu a těch médií těch digitálních... nevím, jestli to budeme schopný jakoby přežít jako civilizace.
Nevím. Když si přečtete studie na 5G, na 6G, na kolika hertzích to běží už... jak to vlastně jakoby mozek
všechno... ne.
Ještě mě napadá, říkáte, že jste konzervativní, ale když přijde něco nového a vy víte, že se tomu musíte
nějakým způsobem prostě přizpůsobit, rozhodnete se, že to přijmete. Jak postupujete, jak se to učíte?
To je otázka nějakýho mého souboje já M. proti mému M. vevnitř. Dokud jakoby ve mně probíhá souboj, že
tohleto jako prostě ne. Jako ve mně. Jako můj vnitřní souboj sám se sebou. Tak to prostě nefunguje. Ale když
jako přijmu za svý, že do toho jdu, jdeme do toho. Jako třeba teď jsme šli do těch mobilů, tak to byl teda těžkej
souboj teda, s technologií. Najednou jsme tu měli spoustu novejch telefonů, nikdo to neuměl obsluhovat, tak
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jsme různě chodili po kanceláři. To byly fakt zajímavý scény, jakože... zhasla obrazovka, jak se ta obrazovka
nahodí, jo? Ale tak nějak jsme se to nějak to, no... Holky různě doma se ptaly, dětí nebo dvojčat. Vnoučata už
tam zakládaly na Google nějaký adresy, který ani jsme tam... ale je to o tom vnitřním rozhodnutí, když se
rozhodnu, tak už to nějak jako jde. Ale dokud proti tomu prostě bojuju, že to jako nechci, tak je to těžký, no.
A když se tedy takhle rozhodnete že jo, tak...
To už se pak vždycky nějak to... jako děti nebo ajťák, různě člověk volá, shání. Tady mají různě zaměstanci děti
doma, tak různě poraděj nebo přijdou.
Používáte k tomu třeba i internet?
No, jasně. Pokud se s tím člověk nějak jakoby... tak to už dá. Ale i tu kvalitu, myslím si, že ty mladý to prostě maj
nějak jinak.
Myslíte, že pro ty mladý je to dobře?
Ne. (...) Kdybych to vzal jakoby z toho zdravotního... já jsem měl různě terapie, jsem taky dělával. Prostě
v přírodě jako nějakým způsobem běžej nějaký energetický vlny, všechno běží v nějakejch strukturách energií. A
od tý doby, co je... to digitální, ty čtverečky, to jedna nula a takový, tak to vůbec... to není kompatibilní
s přírodou vůbec. To jsme si prostě naimplantovali nějakýho jako robota tady do životního prostředí. Nevím,
kam to... mně přijde, že to tu civilizaci musí úplně zničit prostě, no... Přijde mi to divný prostě, no. Zdravotně
úplně závadný, ale to je jenom můj životní názor, kterýmu se spousta lidí směje a vůbec mě nechápe (smích).

Rozhovor 9
Respondent (PH), 50 let

Začneme tedy vaším krátkým medailonkem, že mi řeknete, kolik vám je let, jaké máte vzdělání a
jak se vyvíjela vaše kariéra.
Tak je mi padesát, mám maturito OSO, obchodní střední odborný, vlastně jako elektroniky... No...
A jak se vyvíjela vaše kariéra?
Tak já vlastně de facto po škole jsem se vyučil pro Poldi, kde jsem vlastně nějakou praxi dělal během
školy, pak jsem tam chvilku dělal. To znamená jako elektronik na ocelárně. Potom vlastně místo vojny
se mi nějak povedlo vlastně uhrát na pět měsíců, to znamená, že jsem šel na nějakou dobu tam, kam
mi Poldovka dala namísto vojny. To znamená, že jsem šel dělat, tamhle... de facto jsem obráběl na
soustruhu chvíli kvůli tomu. No, potom jsem jako, když Poldovka začala, když prostě se to začalo, když
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Poldovka šla do háje, tak jsem tam skončil, šel jsem dělat zvukaře do divadla, kde jsem dělal do roku
98. No a potom jsem šel na letiště, kde jsem byl 15 let, jsem změnil úplně obor, začal jsem dělat
bezpečnostní kontrolu, kde jsem se nějak vypracoval do nějaký... byl jsem tam od začátku, to letiště
ještě bylo malý, teď se to rozrůstalo až do dnešní podoby, obrovský. No a začalo to bejt čím dál
takový... prostě... až to bylo nesnesitelný, tak jsem odešel do český televize. Jo? A... tam jsem doteď
jako technik ve zpravodajství.
A když teď půjdeme od práce pryč, co děláte ve volném čase? Co vás zajímá?
(smích) Ve volným čase tady dělám na baráku. Jsem duělal Klárce tady vršek, žejo. Vlastně za
posledních deset let jsem do toho dal 800 000, takže ono... takže vlastně volnej čas není (smích), jsem
udělal tohle všechno. A ještě to není hotový, žejo.
A třeba v rámci nějakého odpočinku od toho?
Odpočinku? (...) Nějak zatím nezbejvá čas no, protože se snažím to nějakou dobu udělat, aby člověk
nedělal celej život jenom tohle.
Jasně, takže teď tím nějak žijete tou prací.
No musím no, co mi zbejvá.
Dobře. Je to rozhovor o vás a zároveň o médiích, takže probereme média, která vlatsníte. Máte
televizi?
Samozřejmě.
Rádio?
Taky.
Počítač taky máte?
Taky.
Pevný nebo notebook, tablet?
No, notebook odešel,takže pevnej.
A chytrý telefon vidím, že máte.
To samozřejmě
Ok. Ještě bych se vás chtěl zeptat, co pro vás znamená veřejné dění?
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Veřejné dění, to znamená jako v politickym slova smyslu jo?
Třeba.
Co to pro mě znamená, tak já se v tom pohybuju dnes a denně žejo. No, tak jako co si o tom můžu
myslet, no. Přijde mi to, že se tady... že to, co jsme zažívali za... před revolucí, tak se začíná docela
vracet zpátky trošku v jiný podobě, ale prostě je to tak, jo? Že mi připadá, že pořád samej zákaz, jo,
veškerá regulace. Takže se to začíná nějakym způsobem vracet zpátky a prosazuje se tady jedna
jediná pravda, což už jsme zažili. My jo.
Od koho se ta pravda prosazuje, od koho si myslíte?
Od koho se prosazuje? Těžko říct, jsou to nadnárodní společnosti, jo, kterejch se politici bojej
vlastně... Prosazuje se tady prostě nějaká elita, která vlastně má úplně jiný zájmy, který jdou proti
normálním lidem. A je to čím dál tím horší a nejhorší na tom je, že, že to prosazujou hlavně média,
jako je Česká televize. To znamená mainstreamový média se tomu říká v dnešní době. Což je hodně
špatně.
K tomuhle se ještě určitě vrátíme, jen bych se ještě chtěl zeptat – co třeba nějaká kultura nebo
sport, o to se zajímáte taky?
No tak samozřejmě, tak jsme Kladeňáci, žejo. Hokej. S Klárkou, do nedávna hrála tenis závodně, takže
jsme jezdili po turnajích.
Když přijde třeba na takhle ten sport a vy se o něm chcete dozvědět něco víc, využíváte přitom
třeba média?
Tak bez toho to nejde, žejo.
A jak postupujete třeba?
Jak postupuju? Tak jako přes internet, žejo. Případně když mám televize, jo. Sportovní redakce Český
televize, kde vlastně dělám i... často věci. No... Nebo si vlastně přes internet pouštím třeba hokej
někdy. Dneska to už je klidně možný že vlastně veškerý zápasy si tady pustim přes Tipsport nebo přes
cokoliv, přes O2 TV. No, takhle no.
A když přijde třeba, vy jste říkal, že se pohybujete vlastně denně v takovém tom prostoru, kde se
probírá ta politika a tak dále, a když vy sám se chcete dozvědět něco víc i mimo zaměstnání, jaká
média k tomu využíváte?
Internet hlavně, žejo. Internet určitě, protože jako de facto je to... je to zatím otevřený médium, no.
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Používáte ho na tom počítači nebo spíš na tom telefonu?
Všude, jak v práci, tak tady, tak na mobilu.
Jaké weby třeba navštěvujete, ze kterých čerpáte?
Tak různě, snažím se najít všechno možný a to znamená, že... tady se totiž začalo razit, že na
internetu jsou zakázaná... nebo ne zakázaná média, ale média, který dělaj takzvaný fake news. A
otázka, co to je fake news. Jo? To znamená, to je de facto... to právě řikaj ty, co právě tvrděj tu jednu
jedinou pravdu, jo? Což je... já nevím, no. To znamená třeba Parlamentní listy, mně přijdou docela
dobrý. Tady zase tvrdí to, že je nějakej seznam fake news webů, což není pravda de facto, nic takový
Ministerstvo vnitra nebo nikdo nevydal. To se tvrdí, že ano. Jsou... samozřejmě člověk musí umět číst
mezi řádkama, což dnešní generace neumí, mladá. Jo? Protože my jsme to zažili, my jsme museli.
Vlastně... dneska vlastně... zaprvé hodně lidí třeba nejde hodně do hloubku, jo. A často mladá
generace je strašně ovlivnitelná. My jsme byli taky, v tý době. Ale člověk jak získává zkušenosti, tak
zjistí, že to občas takhle jako docela skřípe a ono, když jde hloubš, tak zjistí, že to může být úplně
jinak, než je nám dáváno. Takže tady s tím jako, to se mi taky nelíbí.
V čem myslíte, že třeba spočívá to čtení mezi řádky? Kdybyste měl třeba dát nějaké tipy?
Protože člověk ve své zkušenosti vlastně porovnává, jo? Protože oni tady ty... často mi přijde, že se to
opakuje. To znamená, že... já nevím, jak to říct, no. Že se pořád ty děje opakujou a najednou si říkám,
to už jsem někde zažil, to už jsem někde slyšel... Takže v tom, no.
Dobrá, to bysme měli na úvod takhle. Já bych se chtěl podívat na různé typy médií a začali bysme u
časopisů. Jakou roli hrají noviny a časopisy ve vašem životě?
Zas tak moc ne. Protože vlastně defacto noviny si nekupuju, maximálně občas do toho nahlídnu,
maximálně do sportu. Protože to... ani dřív ne, ani za komunistů jsem tak nějak, i když ten internet
nebyl, tak přecijen... zas tak úplně. Jo, občas jo, protože bylo to jediný, byla to jediná možnost,
protože teď má člověk daleko větší možnosti, co se týká informací, ale dřív prostě, to... ty zprávy byly
takový jednoho druhu, což teď začíná být zase v těch novinách. Protože tam je to prostě daný, je to...
ty noviny jsou vlastně, ty média, co se týká tady toho, jsou zaměřený jednostranně, a člověk se tam
nic zas tak moc nedozví. Jestli to nějak moc... říkám, lepší je opravdu si hledat na internetu. Zadruhý,
skladovat noviny se mi taky moc nechce, kupovat taky ne. Říkám, maximálně se mi dostane do ruky
nějakej, já nevím, třeba sport v práci, si třeba pročtu, ale nijak moc.
Vy jste to teď vlastně skoro řekl, ale chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor na výběr novin v Česku?
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Tak jako, noviny jsou... někomu patřej, to znamená, podle toho to vypadá. Ať jsou to noviny
Bakalový, ať jsou to Babišovy noviny. Podle toho to vypadá, jo? Teď... takže tím pádem je to všechno
něčím ovlivněný.
Myslíte, že třeba by tady to šlo nějakým způsobem jakoby napravit?
Těžko. Těžko protože je tam zaměstnavatel vždycky nějakej a ten razí nějaký prostě to obligum, jo?
Dobře, pokud nechcete ještě něco dodat, tak můžeme přejít k televizi. Jaký pro vás má význam
televize?
No tak televize, nejenom, že jsem tam zaměstnanej, ale jako, jo, zdroj zábavy.
Sledujete ji často teda?
Jo.
A jakože, přímo si k ní sednete a koukáte nebo ji máte na pozadí puštěnou?
To i to. Prostě, jako kulisa i...
Zmiňoval jste sport, co dalšího třeba rád sledujete?
V televizi? No tak občas koukám na nějakej film... tak nějak... holky často koukaj na ty nekonečný
seriály jo, takže jsem kolikrát nucenej se na to dívat (smích), protože nic jinýho tady neni možný, i
když tady máme televizí hromadu, tak si můžu vybrat no...
Takže koukáte takhle společně?
No jasně no, tak jako tady dole všeci, člověk k tomu večeří, se u toho nají...
Máte nějaké oblíbené televizní kanály?
Oblíbené televizní kanály, tak jako... žejo, člověk kouká na český kanály a pak třeba no, se mi líbí ten
Wars na Skylinku nebo ten Up, což je o letectví. No a pak třeba History Channel, historie.
Takže takové ty historické věci vás zajímají?
Taky no, to je kolikrát zajímavý. Prostě dokumenty.
Jste spokojený takhle s výběrem, který máte v televizi?
Jako televize? Zas ta úplně... jo, tak mě to stačí, protože zase to není způsob mýho života, takže nějak
to stačí, no. Říkám, je to hlavně zdroj zábavy.
Co si myslíte o českých televizích, o ČT1, ČT2, o Nově a Primě a těch dalších? Jste s nimi spokojený?
143

No tak ta česká, Nova a Prima, to je opravdu jenom jako komerční záležitost, ty ať si dělaj, co chtěj.
To znamená, že ty by měly bejt jako pro zábavu, což... jako celkem docela, jakž takž. Ale Česká
televize by měla plnit veřejnoprávní funkci, což jako... To znamená, že ve chvíli, kdy tam byla ta...
když tam Ruml přespával někdy v roce 2002, myslím, tak to od tý doby prostě, ta Česká televize je
čím dál tím... mně přijde, že je to sestupná tendence, že to není ono. No, tam by... to nevím, jakým
tady tím způsobem... tam je to zabarikádovaný, je to tam přes Radu Český televize, která je
neprůstřelná a teď to začíná smrdět i po ekonomický stránce tý televize. To znamená, že tam začínaj
mít problémy, co se týká ekonomiky. Asi ne... nevím no, jestli se to dokáže zlepšit nebo ne.
Jak se tohle třeba projevuje na obsazích, které potom vidí divák. Zvládl byste to popsat, i vy jak to
vidíte?
Co? Že neplní veřejnoprávní funkci? Klasickej případ je Nora Fridrichová, 168. Kde vlastně ona
prezentuje svoje názory a vlastně... to je prostě fake news jak vyšitý prostě. A ona je hrozně
nepříjemná ženská... to je jako, chudák Záruba. Ale to musí bejt... Itálie jako blázen mezi nima... No...
Jo a pak ještě ten, ten Rosí z Brna, takovej ten holohlavej, jak se jmenuje ten pořad jeho? Je to
vlastně o médiích, se vyjadřuje k médiím, vždycky má plnou pusu fake news a tohlensto a přitom je to
úplně stoka mediální. Naštěstí to nemá žádnou sledovanost, jo. Ani nevím, kde to dávaj, ten jeho
pořad. Jak ono se to jmenuje, Newsroom, žejo. No jako, tadyto není dobrý. Člověk když potom slyší,
kolikrát i... jak se kdo vyjadřuje v médiích přímo. Ne jako na obrazovce, ale když s nima člověk mluví,
tak je to strašně jednostranná záležitost. Ale to je jedno, to je jejich věc. Ale každopádně
veřejnoprávní novinář by se měl podle toho chovat. Což nedělaj.
A jak by to mělo být ideálně?
Ideálně? Ideálně si myslím, že by měli dávat stejnej prostor všem. A tam de facto ať se týká Americká
noc, to určitě znáte, tak jakým způsobem se tam vystupuje? Skladba hostů, pořád stejná. Dělá to
dojem na lidi, jako na obyvatelstvo tady tý země, že je tam většinovej názor, což není pravda. Tenhle
názor není většinovej jako. Tím pádem to je ovlivňování, žejo. Jako to bylo za komunistů. To je vlastně
stejná propaganda jako dřív, propaganda je vlastně jenom jedna, žejo. Takže tak to vidím já.
Co se týče rádia, jaké má rádio pro vás význam?
Zas tak to... jako, rádio třeba jak je Českej Rozhlas, to vlastně de facto neposlouchám vůbec. Rádio
vlastně poslouchám jenom v autě když jedu... To mám vlastně jen jako kulisu, aby... abych nějak to
to, no... Když nějaký ty stanice jako Evropa 2, Relax občas si tam pustím, pak jako nějaký rockový věci,
Rádio Beat.
Takže je to hlavně kvůli hudbě?
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Jo, kvůli hudbě de facto.
Co si myslíte o rádiostanicích v Česku? Máte nějaký názor na to, jaký máte výběr?
Tak výběr je asi velkej, to jako proč by ne, žejo. Tam jsou různý žánry hudby. Český Rozhlas de facto
by měl plnit tu veřejnoprávní, což úplně taky nevím, jestli bude úplně, to bude podobný jako Česká
televize, ale myslím, že ta zašla daleko dál, co se týče tady těch věcí. No a... nevím no, co k tomu dál.
Jakou roli hraje ve vašem životě počítač?
No tak jako... v práci ho používám na práci, no... a jako zdroj informací. Multimediální záležitost...
jako...
Multimediální ve smyslu, že tam čtete, sledujete videa...
Třeba taky něco občas.
Co třeba nějaké využití mimo práci, které se netýkají přímo třeba získávání informací?
No hry nehraju, to mě nikdy neoslovilo, to je ztráta času. Jako, já nevím...
Takže třeba to hledání informací se pojí vždycky s internetem. Jaké stránky používáte? Teď
nemyslím třeba jen zpravodajské, používáte i Youtube nebo takové věci?
No tak někdy jo, když si člověk něco chce na něco podívat, tak i přes Youtube no.
Co třeba nějaké stahování nebo...
Stahování filmů? No tak občas holky přijdou, že chtěj třeba nějakej film, tak jim to stáhnu, no.
Řekl byste, že se orientujete dobře na internetu?
Tak já myslím jako každej průměrnej člověk.
Když si potřebujete něco najít, tak byste řekl, že to zvládáte?
Já myslím, že jo.
Pamatujete si, kdy jste poprvé se setkal s internetem?
To bylo někdy v roce 2000... já nevím, v roce 2006 jsem koupil počítač. Sem. No a předtím... jo,
předtím tady byl ještě jinej, v roce 2006 jsem koupil novej... a předtím jsem měl takovej starší a to byl
takovej... to byly takový ty plenky, jako když... de facto, jsem měl modem na... přes telefonní linku,
což bylo hodně teda, žejo, to než se načetlo, tak to bylo strašně pomalý, první krůčky. Tak já nevím,
2003 možná tak, no.
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Pamatujete si, jaké jste měl tehdy z internetu dojmy, jak jste se s ním učil?
No tak jako, že to je prostě průlom, no. Do všeho. Hlavně v tý době to bylo ještě všechno omezený ty
stránky. Hlavně ne... nebylo to ještě tady tak rozvinutý v tý době.
Pamatujete si, co vám třeba dělalo problém, když jste se s tím učil, jestli vám to šlo hned?
No tak, já jsem měl spíš... tam byly spíš problémy technickýho rázu, protože... zprovoznit to a ten
počítač ještě tenkrát nebyl... to trvalo, než se načetla stránka a přecejen to bylo až... z tohohle
technickýho rázu tam byly problémy, že to ještě nebylo rozvinutý. Vůbec i ta síť nebyla tak rozvinutá,
protože přecejenom, když si tam člověk něco hledal v tý době, tak to většinou nenašel, protože tam
toho moc nebylo tady v Čechách.
V současné době vám to připadá dostatečné, že tam najdete?
No tak samozřejmě.
Kdybyste měl nějak zhodnotit ten vývoj od té doby až doteď a jak to ovlivnilo váš život?
(smích) Život? No tak jako... snažím se, aby toho zase člověk nebyl otrok, protože ono to potom je...
ono to strašně krade čas, takže člověk musí bejt trošku rozumnej. Nesedět u počítače furt, to nejde.
Co se týče ještě internetu, využíváte nějaké sociální sítě?
Facebook ne, protože to nemám rád, takže to ani ne... Jo vlastně, Instagram mám tady v mobilu.
Tak nejdřív asi ten Facebook, proč ho nemáte rád?
Protože mi to přijde až moc takový zasahování do soukromí. Nemám potřebu tady si vlastně de facto
dávat všechno aby každej o mně věděl, to prostě nemám potřebu. A to, co se tam prostě dá, to tam
už zůstane navždy.
Takže jste ho neměl ani nikdy předtím založený, od začátku vás to minulo?
Ne, minulo mě to. Jako mě minulo kouření, tak mě minul Facebook.
A proč ten Instagram vás zaujal?
Tak protože, to jsem zase, to se týkalo Klárky a tenisu. Jsem se zajímal o tenis... jako od mala, já jsem
ho hrál jako malej taky. Klárka ho hrála potom od čtyř let, od tří let de facto... takže jsem se... tak tam
mám de facto hráče, hráčky, který chci vlastně sledovat. Sport, no.
A vy sám tam třeba něco postujete?
Ne, ne. Já tam nedávám fotky, akorát to mám tak pasivně de facto.
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Co se týče toho chytrého telefonu, jaký ten má význam pro vás ve vašem životě?
No de facto já ho používám na všechno. Nevím... Waze, když jedu autem, že mě to vlastně... já nevím
no, všechno možný, tak aplikací je tady hromada. Je to vlastně taková, takovej pomocník, no. Třeba
tu mám to, bankovnictví, teďko je ta banka... Ovladače na televizi (smích), já nevím, všechno možný.
Vyhledávání zboží, jako na Heurece třeba, jo... Mám tam i ty Parlamentní listy tady.
Přímo nějakou aplikaci tam máte od nich?
No, jasný. Tipsport, co se týká nějakýho sportu a takhle...
Potom předpokládám, to surfování na internetu taky tam děláte, když nejste na počítači, takže
prohlížeče.
No, jasně.
Kdy jste si pořídil první chytrý telefon? Přibližně stačí, nemusíte datum.
Chytrý telefon, to jsem měl... to Lgčko, to už byl takový chytřejší telefon. A to bylo tak 2... 2010, 2009.
Co vás přimělo ho koupit?
Tak jako nechtěl jsem tlačítkovej telefon, chtěl jsem něco takovýhleho, no, takže vlastně... Co mě
přimělo, to, že mi odešel ten předtím (smích).
Takže takový přirozený vývoj.
Přirozenej vývoj, no.
Jasný. Myslíte, že se na něm orientujete dobře?
Já myslím, že jo.
Pamatujete si, co vám třeba dělalo problémy, když jste se učil?
Já myslím, že co bylo potřeba, tak jsem si na něm vždycky udělal.
Dobře, tím jsme tedy ukončily ty jednotlivé typy médií. Teď se vrátíme k médiím ještě před
revolucí, jak byly, a chtěl bych se zeptat, co jste si tehdy myslel o masových médiích? Teď myslím
televizi, tisk a rozhlas. Používal jste je? Jaký byl váš názor na to, co se v nich objevovalo?
Tak jako, tady nic jinýho nebylo, žejo. To znamená, že de facto, ty média, jako třeba televize, měla
daleko větší význam než teď. Jo?
(RESPONDENTA PŘERUŠIL TELEFONÁT NA MOBILNÍ TELEFON)
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No, to je přesně ono. Telefon... „a můžeš mi objedna to a to?“ Takže já jsem takovej... tady ty věci
taky dělám, no. Sehnat všechno, objednat přes internet, takhle...
Mluvili jsme teď o médiích před revolucí, říkal jste, že nic jiného tady nebylo, že televize měla větší
význam pro vás.
No jako určitě, protože tady bylo... z čeho člověk mohl získávat informace? Z tisku a z televize, z čeho
jinýho? Rádio maximálně. A nic jinýho tady nebylo, tak maximálně... lidi si porovnávali už v tý době
Svobodnou Evropu, jo? Takže si porovnávali věci, co se řiká tam, co se dělá tady, a pak se vytvářel
názor. To byla jediná možnost, žejo. No...
Jaký jste měl tehdy názor na to, jak fungovala televize, zpravodajství a tak dále.
Prostě jednostranně založené to bylo, žejo, to znamená, že tam se člověk dozvěděl... spíš už bych řek,
že to bylo takový šedivý, že už předem věděl, co se tam bude dít, co tam kdo řekne. Což teď začíná
bejt taky.
I vy sám jste třeba... jak říkal, že jste ladil Svobodnou Evropu?
Jo, to taky no. Otec to vlastně poslouchal, tak tam jsem se vždycky... přidal. To byla Svobodná Evropa
a pak byl Hlas Ameriky.
Tam jste asi navyknul na to jakoby porovnávat ty informace ze dvou...
No, tam jsme na to byli zvyklí prostě, de facto, takhle to fungovalo. Proto právě se člověk už v tý době
učil číst mezi řádkama.
Co třeba tehdejší zábavná tvorba, pamatujete si na něco?
Zábavná tvorba třeba v televizi? Tak to bylo takový... bylo to hodně omezený. To znamená, že ty
možnosti asi nebyly takový. No a samozřejmě, že to bylo... zezačátku byl první program, pak se přidal
druhej program, co třeba vysílal od třetí hodiny odpoledne a to bylo vše. Já nevím, v pondělí šly ty...
inscenace ze Slovenska, no... v sobotu večer třeba šel nějakej, já nevím, nějaká detektivka západní, a
to bylo všechno. Jinak moc toho nebylo, žejo. Zezačátku černobílá, pak barevná televize, to byl velkej
boom, no. Televize nebyly, na ty se stály fronty. Ony se daly sehnat, ale člověk musel mít známý. No,
to je úplná... de facto tady bylo embargo, žejo. To znamená, že tady to bylo stížený tím, ta situace, že
vlastně bylo embargo na součástky. Tím pádem se to muselo nahrazovat méně kvalitníma věcma, co
se týkalo výroby... takže to zas nebylo takový... díky tomu embargu to nebylo jen, co se týká televizí,
to bylo všechno, žejo. Já nevím, banány, žejo, my jsme vlastně kupovali ze západu takhle ovoce,
jenomže se to dělalo všechno za valuty, který nebyly. Tím pádem vlastně proto to tady nebylo. Na nás
se nedostalo a tak... my jsme museli platit daleko víc za to, než to měly západní státy. Takže proto a...
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vůbec přeci jenom, ta kupní síla byla malá. Jako, teďko je taky malá a těžko to asi bude jiný... ale my
jsme měli tehdy výhodu v tom, že firmy, byly v českejch rukách, to dneska neni...
Vzdálili jsme se teď od tématu televize... byli jsme u médií před revolucí tehdy. Vzpomínáte si
nějak na to, jak jste prožíval potom to období po revoluci, kdy se třeba média hodně změnila?
Začaly tu být nové formáty, noviny a tak dál.
No tak jako, čekal jsem, co bude. Nebyl jsem úplně tak nadšenej jako všichni, jako většina teda, a
čekal jsem, co z toho vyleze. A takový to, ty, jak říkal... první vlastně de facto Havel tenkrát, jak začal
říkat „nebojte se“, to mi přišlo jak Jakeš na hrádku. To bylo podobný. Jak říkal „nebojte se, nebude
nezaměstanost“, jak byl ten... ten projev, jak měl první Jakeš... teda Havel. Že nebude
nezaměstnanost, že všichni se budeme mít dobře, že do deseti let doženeme Německo, říkám si, to je
jako blbost, žejo. To by tady musel být úplně. Říkám, to bylo jenom matení, matení lidí, no.
No a teď co se týče třeba toho, jak vypadala ta média, co jste si tehdy o nich myslel? Musela to být
trochu změna?
No tak změna to byla určitě, že se začalo říkat prostě, věci, který byly nepopulární nebo, jo a... změna
tam určitě nějaká byla. Bylo to spíš takový trošku očekávání co bude, no...
To očekávání se teda potom pro vás naplnilo nebo nenaplnilo?
Já myslim, že asi tak úplně ne... Jo, v těch 90. letech nejhorší je takový... že to bylo období hodně
divoký, kdy se vlastně hodně, de facto se rozkrádalo, ve velkým. Jo? A ten, kdo se v tom uměl
pohybovat... Jako, se prodávaly pod cenou prostě fabriky, jo. Jsme na to doplatili, žejo. Už neni co.
Jsme vlastně de facto tady na návštěvě.
Pamatujete si, když se třeba poprvé objevila televize Nova, televize Prima, co jste tehdy říkal na
ně?
No byl to takovej čerstvej vítr, no. Jako co se týkalo i zábavy a tohohle, žejo. To strhlo strašně
sledovanost, to byl boom prostě, televize Nova, no... V tý době jako určitě. A ona doteďka má asi
největší sledovanost.
Myslíte si, že ta sledovanost...
Ale samozřejmě je to takový opravdu jenom zábava. Je to taková zábava, ne moc intelektuální, žejo
(smích). Ale je to prostě tady to no, taková...
A vy na ni osobně máte názor jaký?
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No, mně se zrovna ani Nova ani tohleto úplně nelíbí, protože těch programů je hrozně moc. A co se
týká toho, tyhle nekonečný seriály a tohleto, tak to nemá absolutně žádnou hodnotu, jo. Jak je toho
tolik, jak je to šitý vlastně... horkou jehlou, tak jako... Co se týkalo filmů, tak dřív vlastně se... to trvalo
daleko dýl, než se to natočilo. Pilovalo se to. Dneska se jede, dneska je to prostě byznys jenom.
Byznys pro herce, byznys pro štáby. No a podle toho to vypadá.
Myslíte tedy, že dřív to bylo lepší? Filmy a takové?
No já si myslím třeba, že co se týče dabingu, tak dřív jsme byli na světový úrovni. Ale přece jenom,
jako že se to... že to bylo daleko propracovanější než dneska. Dneska to prostě jede jak na běžícím
pásu, prostě byznys. Jo. A co se týká teď jako natáčení filmů, tak taky. Nebylo toho tolik, bylo toho
málo těch filmů v tý době, ale bylo to propracovanější. Dneska je to takový opravdu hodně šitý
horkou jehlou.
A teď to myslíte tady u nás?
Hmm, myslím českou televizi. Nebo jako československá tvorba v tý době.
Co jste říkal na to, jak sem začala chodit zahraniční tvorba? A co si o ní myslíte teď?
Zahraniční tvorba jako zábavy, to znamená filmy a tohle? No tak dostupný je všechno žejo, no. Tak
záleží na tom, na co jsou peníze, co se dá koupit. Tak jako...
A pro vás osobně? Jakou roli to pro vás hraje?
No zas takovou úplně zásadní ne. Opravdu jenom člověk když se chce podívat na něco, tak se podívá,
no. Takové když přijde chvíle, se naskytne... asi tak.
Teď jste říkal, že noviny nečtete, že před revolucí jste je taky nečetl. Nezaujalo vás po revoluci, jak
se to změnilo?
Jak se změnilo jako... tisková...
Noviny, časopisy, nové formáty byly nové, nové žánry, žejo.
Časopisy... časopisů dřív moc nebylo, žejo. To byl Mladej svět, žejo... já nevim, svět motorů, takovýhle
věci. No a teď toho je až tolik, že to člověk ani nestačí sledovat a většinou ani neotevře, jo. (...) No a
co se týká, no... nevim, no...
Dobře. My jsme se vlastně bavili, vy jste se hezky rozmluvil na začátku, ale kdybychom to nějak
shrnuli. Jaká si myslíte, že by měla být role médií v demokracii?
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Role médií v demokracii? No tak... informovat, vlastně nestranně. Což je taky utopie asi. No... když
má bejt nějaký komentáře, tak mají být vyvážený. Jako veřejnoprávní média teda. Když se, když
potom řekněme média, který jsou v soukromejch rukách, tak člověk už předpokládá, že jsou nějak
zaměřený, jo. Podle... ale co se týká veřejnoprávních médií, tak ty by v první řadě měly informovat.
Případně, co se týká diskuzí, tak diskuze by měly být vyvážený na obě strany. Jo. Nemělo by bejt
poznat, komu fandí ten moderátor, což taky není... Potom... no, to je takový asi nejhlavnější, no.
Vlastně, takhle větší oddělení zpravodajství a publicistiky? Publicistika je názorová a zpravodajství
by tedy mělo být nestranné takhle, každý by tam měl dostat tu samou možnost se vyjádřit?
Hmm.
A co si myslíte tedy o publicistice? Má pro vás nějaký význam?
No tak nevím no. Zas tak úplně ne.
Radši si ten názor tedy děláte sám?
Určitě, protože nemám rád, když mi někdo říká, co si mám myslet. Což je běžný. Jako, to je... to
opravdu je špatně. A často se to tam... jako zaměňuje, jo. Že je prostě vnucovanej jeden názor. Člověk
by si měl udělat názor sám a ne aby mu někdo radil.
Jasné. Myslíte tedy, že v ideálním případě by ta média měla prostě nabídnout jakoby tu možnost,
aby si ten člověk rozhodl. A zároveň myslíte, že v současnosti to ta česká média prostě nedělají...
Nedělaj, nedělaj...
Dobře, takže se přesuneme...
Protože de facto, to josu už předem strany, který... kterým prostě ty média nefanděj, tak jsou
dehonestovaný. Už předem. Ať jsou to... dostávaj nálepky, ve chvíli kdy už nevědí, jak to, tak dostávaj
prostě nálepky ty určitý názory. Jo? Když s nima nesouhlasí, tak je to ruskej šváb. Vždyť je to nesmysl.
Vždyť je to pro ně jako, jo... a vlastně... to znamená nálepkování, to je prostě když už potom nevědí
kudy kam, tak začnou nálepkovat, no.
Odkud si myslíte teď, že ten směr jakoby jde? Kdo je původcem tady těch...
Je to takovej... kdo je původcem? Já nevím. To je... Prostě jsou tady prosazovaný... Nejhorší je, že mě
přijde, že se tady prostě snaží udělat něco takovýho, jako se udělalo na Ukrajině. Jako se udělalo na
Slovensku. Nechtěl bych se dožít toho, aby tady prostě vznikla... jako tam... zastřelili toho Kuciaka
s tou manželkou, s tou přítelkyní. Aby se něco takovýho stalo tady. Tady by se potom mohlo stát něco
ošklivýho. Jo. A jako se stalo na Ukrajině, tam vlastně de facto, tam to začalo, žejo... Jak to tam
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začalo, no tak tam bylo povstání, protože západ se na ně de facto vykašlal. Od začátku, že budou
jakože přístupový rozhovory do Evropský unie a tohleto... no a teď začalo povstání, prostě se to tam
popíchlo a začalo se to tam řezat. No, prostě bych nechtěl, aby se nějaký, aby se takovejhle Majdan
prostě stal tady. To by bylo hrozný. I když na druhou stranu, my jsme holubičí povahy, tak snad
bysme to nedopustili.
Takže jako... myslíte si, že třeba v tom hrají roli ta média jakoby tím způsobem, že pro to připravují
nějaký jako potenciální...
Možný to je. Možný to je, jako. Nevím, jestli vědomě nebo nevědomě, ale... Nechtěl bych, aby se tady
něco stalo. Ať jsou to ty... Milion chvilek, co to je jako, tady nějakej nedostudovanej kluk z vejšky,
vykašlal se na školu a začal dělat takovýhle jako věci? Jakože tenhle jeden jedinej? Vždyť je to
nesmysl, za tím musí přece něco bejt. Tomu někdo musí dávat notičky, tomu klukovi. Není možný,
aby nějakej kluk támhle nedostudovanej, nevím odkaď, z nějaký, kde on byl, na Karlovce?
Já teď nevím vůbec kde on...
No ten Minář, ten zrzavej.
Vím, koho myslíte, ale nevím, kde ani jak studoval.
No, on to... vykašlal se na školu, na vejšku, a začal dělat aktivistu. No a teď najednou... Prostě je to
organizovaný neskutečným způsobem, prostě, kdo to financuje? To není o tom, že to dělají studenti
nějaký. Za tím něco musí být.
To je právě ta otázka. Kdo myslíte, že stojí tady za tím? Jestli jde o politiky nebo o nějaké
ekonomické subjekty, co prosazují zájmy své?
Těžko říct, to se nikdo nedozví. Ale cítím, že je něco špatně. Prostě a jednoduše, lidi jsou zblblý. De
facto, 200 000 lidí, kolik je to procent voličů? No? Pár procent. A snažej se prostě z ulice měnit
demokratický volby. To znamená, že dřív v roce 1989, to vlastně se protestovalo proti, že člověk chce,
aby tady byly demokratický volby. Když je máme, tak nějakej támhle protestuje proti tomu, proti
výsledku voleb. Což je zase špatně. Já neříkám, že jsem volil Babiše. Nevolil. Ale prostě a jednoduše
vyhrál, tak vyhrál. A ne, že se tu prostě budou dělat nějaký demonstrace a takovýhle věci. To je proti
demokracii. To... to... prostě s demokracií nemá nic společnýho.
Pokud nechcete něco dodat, tak se můžeme přesunout k poslední části.
Nene.
Ta se týká internetu, počítače a telefonu. Mluvíte cizími jazyky nějakými?
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No tak jako, ruštinu... na letišti jsem musel, žejo. To znamená, že jsem tam de facto, tam člověk mluví
z 50 % ruštinu, z 50 % angličtinu.
Angličtinu tedy taky z 50 %?
To jsem se učil pokoutně, žejo. Tak já jsem šel dělat angličtinu v 7. třídě, tady vlastně ještě de facto za
komunistů, takže jsem chodil na kurzy tady do kulturáku. No a to byla moje první. Pak jsem
vycestoval do Francie na chvíli, v roce 85. No, zrovna jsem tam zažil, když bouchnul Černobyl, to jsem
byl akorát v Paříži. Tam jsem se to dozvěděl. Přijel jsem domu a tady to nikdo nevěděl. Jsem přivezl
noviny a nikdo... No... Tam vlastně a pak jsem... pak vlastně když jsem byl v divadle, tak jsem měl...
celkem takový volný zaměstnání, tak jsem si studoval angličtinu zase, takže zase různě po kurzech
žejo, taky. No a potom na letišti, tam člověk se musí, tam se musí dokopat. Takže jsem tam potom...
jsme tam potom museli dělat kurzy, museli jsme tam... dělat zkoušky z angličtiny, no. Takže tak.
Využíváte ruštinu nebo angličtinu třeba při práci s internetem nebo s počítačem?
Tak jako, tak jako člověk nějak jako okrajově žejo, co tam člověk jako anglicky nebo rusky... rusky
vůbec, žejo. Abych si četl ruský weby, to ne.
A anglický taky ne?
Tak nějak si myslím... tak nějak moc ne...
Nemáte ani zájem to dělat?
No ani ne, no. Jako třeba, já nevím... když člověk se třeba podívá, tak se může podívat na nějaký,
nevim, CNN, ale tak jako... Přece jen to chytám blbě, protože nemám to úplně dokonalou tu
angličtinu, vůbec jako. Protože na tom letišti člověk... to je celkem jednostranná záležitost, žejo. Co se
týká angličtiny. Člověk si tam může povídat s nějakým cestujícím případně a pak tam řeší... jsem tam
řešil různý věci a furt dokola, takže... Jo, přijdu na dovolenou, domluvím se. Ale abych byl nějakej
opravdu, to ne.
Takže internet spíš asi v češtině.
No, asi jo.
Oukej. Považujete dnes orientaci na internetu za důležitou?
Já myslím, že jo. Jakože je potřeba se umět zorientovat. Samozřejmě musí si člověk vybírat, jo.
Kolikrát tam jsou nesmysly. Ale musí umět zase si vybrat a umět se zorientovat.
Jak to děláte vy, abyste se na internetu lépe orientoval?
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Zorientoval...? Nevím... prostě, hledám si ty zdroje, snažím se si udělat si svůj vlastní názor. Logicky
přemejšlet u toho, jo? Jako do všeho. Analytický myšlení to chce trošku taky.
Můžete to ještě trochu rozvést?
No umět si představit, mít představivost, myslet jako kam třeba ta zpráva vede... komu by to
prospělo... Protože de facto, nic se neděje náhodně. Všechno má něco v sobě, nevěřím na náhodu.
Jak byste řekl, že internet ovlivnil váš život?
Tak jako každýho. Prostě to tady je a říkám, zdroj informací i zábavy.
Vnímáte ho spíše pozitivně nebo negativně?
Já myslím, že pozitivně. Prostě... internet musí bejt jako sluha, nesmí se stát pánem. Aby to prostě...
aby se člověk nestal otrokem. Internetu. Zase všeho moc škodí potom, no, protože říkám... potom
jsou lidi, který si k tomu sednou a najedí se u toho, jo a všechno, a teď najednou zjistí, že je večer a to
už je zas, to už je potom zase závislost. Aby se člověk nestal... jako kouření, no.
Co si myslíte o tom, jak internet ovlivnil společnost jako takovou?
Jako mi přijde úplně, že i co se týká sociálních sítí, tak zase není dobrý to, že lidi mezi sebou přestali
mluvit. Jo, to je asi otřepaná fráze, ale je to tak. Že je to takový, že se odehrává prostě ve virtuálním
světě, jo. Prostě se říká, ten co není na Facebooku, na Twitteru a takový, jako by neexistoval, ale je to
nesmysl...
Jakou si myslíte, že má roli internet v demokracii? Jaký má vliv na demokracii?
Já myslím, že celkem pozitivní. Pluralita názorů... Jo? A myslím, že určitejm skupinám se to nelíbí.
Chtěj ho prostě... reálně řekněme třeba Čína, tam je to de facto zakázaný. Protože by prostě ta
propaganda, co tam je, tak by se jim to vlastně bortilo, ten internet by jim to bortil. A to jsou tlaky i
tady, dělat cenzuru. Což je zase špatně. Protože se vlastně určitým skupinám se to nelíbí, nehodí do
krámu. Chápu. Ale to je známka totality, žejo.
Napadá vás třeba nějaký příklad tady v Česku, jakým způsobem se nějaké ty skupiny snaží internet
nějakým způsobem potlačit?
Příklad jo? No tak příklad, tady každou chvilku se to objeví, že... ať jsou to... že chtěj eliminovat nějaký
fake news. Kdo rozhoduje, co je fake news? Kdo rozhodne, že tohle je fake news a tohle je pravda?
To znamená, to jsou právě přesně ty, kdo tohle dělaj. To znamená přesně ve chvíli, kdy začne říkat, že
je potřeba potlačovat nějaký fake news a takový, tak to jsou přesně ty lidi. To jsou přesně ty názory.
Jako, říkám. Člověk musí být schopen toho rozeznat, co je špatně, kam co vede a tak dál. Ono to je
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docela složitý kolikrát, ale není možný, aby někdo rozhodoval, že to je špatně a to je dobře. To jsou
právě počátky tý totality tohle.
Na internetu je ale těch informací strašně moc a právě je hodně těžký se v tom orientovat.
Ano, jasně.
V tom jakoby množství...
Ale ve chvíli, kdy mi začne někdo říkat, že bude rozhodovat o tom... To je přesně o tom, jak jsem říkal,
že je tady jedna jediná pravda a ta se bude razit. Jo? To se dělalo dřív za komunistů. Taky byla jedna
jediná pravda, to je to samý, jo. Akorát že teď je to zase všechno naruby.
Dobře. Co si myslíte o tom, jak jsou internetové stránky a obsahy, které na nich jsou, financovány.
Jak jsou financovány, jo? Do toho nijak moc nevidím. Každopádně tam jsou, já nevím... Tak
financováno z reklam, žejo. Často. A jak je to financováno dál, to se člověk ani nedozví. Jo. Takhle, já
nevím, třeba... pak jsou takový ty weby jako třeba Aktuálně.cz a ty jsou financovaný vlastníkama
svýma, žejo. Ty maj taky zadání, to je to samý jako... to je vlastně de facto internetový médium, žejo.
To je Bakaly myslím žejo, zrovna... no...
Zmínil jste reklamu – jaký je váš názor na reklamu na internetu?
No tak jako je to asi nutnost, no. To je to samý jako reklama v rádiu, žejo. Soukromý rádia z toho
žijou, televize to samý. Mně se to nelíbí, ale to se nedá nic dělat. Z něčeho ty média žít musej.
Co si myslíte o tom, že na internetu je ta reklama přizpůsobená vám přímo, podle toho, co si
prohlížíte?
Jo, jasně no. To s tím člověk asi nic nenadělá, no. Že vlastně de facto já si něco najdu. Potřebuju
hledat nějaký zboží a pak se mi to tam tejden ukazuje pořád dokola. No co, no.
Prostě takový přirozený vývoj, jako když je reklama v televizi.
No jasně, no. Člověk to přetrpí.
A co si myslíte o tom... vy jste říkal, že nejste na Facebooku, ale jako outsider. Jaký vliv si myslíte,
že mohou mít sociální sitě na demokracii?
No vlastně je to o tom, že lidi se často schovávají za klávesnici, no. Že vlastně to, co by... to, co
napíšou, by nikdy nikomu neřekli do očí. Jo. Často tam bejvá zbytečně moc zloby, zla a takový. Jako...
nevím, no. Tady v tom to dobrý není.
A co se týče třeba té možnosti, že se tam setkávají lidi s podobnými názory a tak dále?
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No tak jasně, no tak... kdyby se radši setkali někde v hospodě u piva, tak je to lepší.
Jasný. Takže poslední zastřešující otázka taková. Když si vezmete, jak se změnila média od doby
před revolucí, a zároveň i technologie, od té doby do teď, jak byste shrnul, jak to ovlivnilo váš
život?
Tak zas... technologicky se to změnilo zásadně, žejo. To... Co se týká obsahově, tak snad taky no, ale...
A jak to prakticky ovlivnilo vás?
Já myslím, že zas tak úplně nejsem člověk, co se nechává úplně ovlivnit vším. Snažím se prostě, aby
mě neovlivňovali nijak. Zase, říkám, já mám rád takový to, že si člověk dělá názory sám. Svýma
zkušenostma. A porovnává. Jako je blbý, když se nechá člověk zmanipulovat. To hlavní manipulátor
tenkrát byl Goebbels, žejo. No a tyhle praktiky jsou do teďka. Říkám, snažím se prostě bejt svůj.

Rozhovor 10
Respondent (FŠ), 54 let
Začneme tedy vaším krátkým medailonkem, že mi řeknete, kolik vám je let, jaké máte vzdělání a
jak se vyvíjela vaše kariéra.
Tak je mi padesát, mám maturito OSO, obchodní střední odborný, vlastně jako elektroniky... No...
A jak se vyvíjela vaše kariéra?
Tak já vlastně de facto po škole jsem se vyučil pro Poldi, kde jsem vlastně nějakou praxi dělal během
školy, pak jsem tam chvilku dělal. To znamená jako elektronik na ocelárně. Potom vlastně místo vojny
se mi nějak povedlo vlastně uhrát na pět měsíců, to znamená, že jsem šel na nějakou dobu tam, kam
mi Poldovka dala namísto vojny. To znamená, že jsem šel dělat, tamhle... de facto jsem obráběl na
soustruhu chvíli kvůli tomu. No, potom jsem jako, když Poldovka začala, když prostě se to začalo, když
Poldovka šla do háje, tak jsem tam skončil, šel jsem dělat zvukaře do divadla, kde jsem dělal do roku
98. No a potom jsem šel na letiště, kde jsem byl 15 let, jsem změnil úplně obor, začal jsem dělat
bezpečnostní kontrolu, kde jsem se nějak vypracoval do nějaký... byl jsem tam od začátku, to letiště
ještě bylo malý, teď se to rozrůstalo až do dnešní podoby, obrovský. No a začalo to bejt čím dál
takový... prostě... až to bylo nesnesitelný, tak jsem odešel do český televize. Jo? A... tam jsem doteď
jako technik ve zpravodajství.
A když teď půjdeme od práce pryč, co děláte ve volném čase? Co vás zajímá?
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(smích) Ve volným čase tady dělám na baráku. Jsem duělal Klárce tady vršek, žejo. Vlastně za
posledních deset let jsem do toho dal 800 000, takže ono... takže vlastně volnej čas není (smích), jsem
udělal tohle všechno. A ještě to není hotový, žejo.
A třeba v rámci nějakého odpočinku od toho?
Odpočinku? (...) Nějak zatím nezbejvá čas no, protože se snažím to nějakou dobu udělat, aby člověk
nedělal celej život jenom tohle.
Jasně, takže teď tím nějak žijete tou prací.
No musím no, co mi zbejvá.
Dobře. Je to rozhovor o vás a zároveň o médiích, takže probereme média, která vlatsníte. Máte
televizi?
Samozřejmě.
Rádio?
Taky.
Počítač taky máte?
Taky.
Pevný nebo notebook, tablet?
No, notebook odešel,takže pevnej.
A chytrý telefon vidím, že máte.
To samozřejmě
Ok. Ještě bych se vás chtěl zeptat, co pro vás znamená veřejné dění?
Veřejné dění, to znamená jako v politickym slova smyslu jo?
Třeba.
Co to pro mě znamená, tak já se v tom pohybuju dnes a denně žejo. No, tak jako co si o tom můžu
myslet, no. Přijde mi to, že se tady... že to, co jsme zažívali za... před revolucí, tak se začíná docela
vracet zpátky trošku v jiný podobě, ale prostě je to tak, jo? Že mi připadá, že pořád samej zákaz, jo,
veškerá regulace. Takže se to začíná nějakym způsobem vracet zpátky a prosazuje se tady jedna
jediná pravda, což už jsme zažili. My jo.
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Od koho se ta pravda prosazuje, od koho si myslíte?
Od koho se prosazuje? Těžko říct, jsou to nadnárodní společnosti, jo, kterejch se politici bojej
vlastně... Prosazuje se tady prostě nějaká elita, která vlastně má úplně jiný zájmy, který jdou proti
normálním lidem. A je to čím dál tím horší a nejhorší na tom je, že, že to prosazujou hlavně média,
jako je Česká televize. To znamená mainstreamový média se tomu říká v dnešní době. Což je hodně
špatně.
K tomuhle se ještě určitě vrátíme, jen bych se ještě chtěl zeptat – co třeba nějaká kultura nebo
sport, o to se zajímáte taky?
No tak samozřejmě, tak jsme Kladeňáci, žejo. Hokej. S Klárkou, do nedávna hrála tenis závodně, takže
jsme jezdili po turnajích.
Když přijde třeba na takhle ten sport a vy se o něm chcete dozvědět něco víc, využíváte přitom
třeba média?
Tak bez toho to nejde, žejo.
A jak postupujete třeba?
Jak postupuju? Tak jako přes internet, žejo. Případně když mám televize, jo. Sportovní redakce Český
televize, kde vlastně dělám i... často věci. No... Nebo si vlastně přes internet pouštím třeba hokej
někdy. Dneska to už je klidně možný že vlastně veškerý zápasy si tady pustim přes Tipsport nebo přes
cokoliv, přes O2 TV. No, takhle no.
A když přijde třeba, vy jste říkal, že se pohybujete vlastně denně v takovém tom prostoru, kde se
probírá ta politika a tak dále, a když vy sám se chcete dozvědět něco víc i mimo zaměstnání, jaká
média k tomu využíváte?
Internet hlavně, žejo. Internet určitě, protože jako de facto je to... je to zatím otevřený médium, no.
Používáte ho na tom počítači nebo spíš na tom telefonu?
Všude, jak v práci, tak tady, tak na mobilu.
Jaké weby třeba navštěvujete, ze kterých čerpáte?
Tak různě, snažím se najít všechno možný a to znamená, že... tady se totiž začalo razit, že na
internetu jsou zakázaná... nebo ne zakázaná média, ale média, který dělaj takzvaný fake news. A
otázka, co to je fake news. Jo? To znamená, to je de facto... to právě řikaj ty, co právě tvrděj tu jednu
jedinou pravdu, jo? Což je... já nevím, no. To znamená třeba Parlamentní listy, mně přijdou docela
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dobrý. Tady zase tvrdí to, že je nějakej seznam fake news webů, což není pravda de facto, nic takový
Ministerstvo vnitra nebo nikdo nevydal. To se tvrdí, že ano. Jsou... samozřejmě člověk musí umět číst
mezi řádkama, což dnešní generace neumí, mladá. Jo? Protože my jsme to zažili, my jsme museli.
Vlastně... dneska vlastně... zaprvé hodně lidí třeba nejde hodně do hloubku, jo. A často mladá
generace je strašně ovlivnitelná. My jsme byli taky, v tý době. Ale člověk jak získává zkušenosti, tak
zjistí, že to občas takhle jako docela skřípe a ono, když jde hloubš, tak zjistí, že to může být úplně
jinak, než je nám dáváno. Takže tady s tím jako, to se mi taky nelíbí.
V čem myslíte, že třeba spočívá to čtení mezi řádky? Kdybyste měl třeba dát nějaké tipy?
Protože člověk ve své zkušenosti vlastně porovnává, jo? Protože oni tady ty... často mi přijde, že se to
opakuje. To znamená, že... já nevím, jak to říct, no. Že se pořád ty děje opakujou a najednou si říkám,
to už jsem někde zažil, to už jsem někde slyšel... Takže v tom, no.
Dobrá, to bysme měli na úvod takhle. Já bych se chtěl podívat na různé typy médií a začali bysme u
časopisů. Jakou roli hrají noviny a časopisy ve vašem životě?
Zas tak moc ne. Protože vlastně defacto noviny si nekupuju, maximálně občas do toho nahlídnu,
maximálně do sportu. Protože to... ani dřív ne, ani za komunistů jsem tak nějak, i když ten internet
nebyl, tak přecijen... zas tak úplně. Jo, občas jo, protože bylo to jediný, byla to jediná možnost,
protože teď má člověk daleko větší možnosti, co se týká informací, ale dřív prostě, to... ty zprávy byly
takový jednoho druhu, což teď začíná být zase v těch novinách. Protože tam je to prostě daný, je to...
ty noviny jsou vlastně, ty média, co se týká tady toho, jsou zaměřený jednostranně, a člověk se tam
nic zas tak moc nedozví. Jestli to nějak moc... říkám, lepší je opravdu si hledat na internetu. Zadruhý,
skladovat noviny se mi taky moc nechce, kupovat taky ne. Říkám, maximálně se mi dostane do ruky
nějakej, já nevím, třeba sport v práci, si třeba pročtu, ale nijak moc.
Vy jste to teď vlastně skoro řekl, ale chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor na výběr novin v Česku?
Tak jako, noviny jsou... někomu patřej, to znamená, podle toho to vypadá. Ať jsou to noviny
Bakalový, ať jsou to Babišovy noviny. Podle toho to vypadá, jo? Teď... takže tím pádem je to všechno
něčím ovlivněný.
Myslíte, že třeba by tady to šlo nějakým způsobem jakoby napravit?
Těžko. Těžko protože je tam zaměstnavatel vždycky nějakej a ten razí nějaký prostě to obligum, jo?
Dobře, pokud nechcete ještě něco dodat, tak můžeme přejít k televizi. Jaký pro vás má význam
televize?
No tak televize, nejenom, že jsem tam zaměstnanej, ale jako, jo, zdroj zábavy.
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Sledujete ji často teda?
Jo.
A jakože, přímo si k ní sednete a koukáte nebo ji máte na pozadí puštěnou?
To i to. Prostě, jako kulisa i...
Zmiňoval jste sport, co dalšího třeba rád sledujete?
V televizi? No tak občas koukám na nějakej film... tak nějak... holky často koukaj na ty nekonečný
seriály jo, takže jsem kolikrát nucenej se na to dívat (smích), protože nic jinýho tady neni možný, i
když tady máme televizí hromadu, tak si můžu vybrat no...
Takže koukáte takhle společně?
No jasně no, tak jako tady dole všeci, člověk k tomu večeří, se u toho nají...
Máte nějaké oblíbené televizní kanály?
Oblíbené televizní kanály, tak jako... žejo, člověk kouká na český kanály a pak třeba no, se mi líbí ten
Wars na Skylinku nebo ten Up, což je o letectví. No a pak třeba History Channel, historie.
Takže takové ty historické věci vás zajímají?
Taky no, to je kolikrát zajímavý. Prostě dokumenty.
Jste spokojený takhle s výběrem, který máte v televizi?
Jako televize? Zas ta úplně... jo, tak mě to stačí, protože zase to není způsob mýho života, takže nějak
to stačí, no. Říkám, je to hlavně zdroj zábavy.
Co si myslíte o českých televizích, o ČT1, ČT2, o Nově a Primě a těch dalších? Jste s nimi spokojený?
No tak ta česká, Nova a Prima, to je opravdu jenom jako komerční záležitost, ty ať si dělaj, co chtěj.
To znamená, že ty by měly bejt jako pro zábavu, což... jako celkem docela, jakž takž. Ale Česká
televize by měla plnit veřejnoprávní funkci, což jako... To znamená, že ve chvíli, kdy tam byla ta...
když tam Ruml přespával někdy v roce 2002, myslím, tak to od tý doby prostě, ta Česká televize je
čím dál tím... mně přijde, že je to sestupná tendence, že to není ono. No, tam by... to nevím, jakým
tady tím způsobem... tam je to zabarikádovaný, je to tam přes Radu Český televize, která je
neprůstřelná a teď to začíná smrdět i po ekonomický stránce tý televize. To znamená, že tam začínaj
mít problémy, co se týká ekonomiky. Asi ne... nevím no, jestli se to dokáže zlepšit nebo ne.
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Jak se tohle třeba projevuje na obsazích, které potom vidí divák. Zvládl byste to popsat, i vy jak to
vidíte?
Co? Že neplní veřejnoprávní funkci? Klasickej případ je Nora Fridrichová, 168. Kde vlastně ona
prezentuje svoje názory a vlastně... to je prostě fake news jak vyšitý prostě. A ona je hrozně
nepříjemná ženská... to je jako, chudák Záruba. Ale to musí bejt... Itálie jako blázen mezi nima... No...
Jo a pak ještě ten, ten Rosí z Brna, takovej ten holohlavej, jak se jmenuje ten pořad jeho? Je to
vlastně o médiích, se vyjadřuje k médiím, vždycky má plnou pusu fake news a tohlensto a přitom je to
úplně stoka mediální. Naštěstí to nemá žádnou sledovanost, jo. Ani nevím, kde to dávaj, ten jeho
pořad. Jak ono se to jmenuje, Newsroom, žejo. No jako, tadyto není dobrý. Člověk když potom slyší,
kolikrát i... jak se kdo vyjadřuje v médiích přímo. Ne jako na obrazovce, ale když s nima člověk mluví,
tak je to strašně jednostranná záležitost. Ale to je jedno, to je jejich věc. Ale každopádně
veřejnoprávní novinář by se měl podle toho chovat. Což nedělaj.
A jak by to mělo být ideálně?
Ideálně? Ideálně si myslím, že by měli dávat stejnej prostor všem. A tam de facto ať se týká Americká
noc, to určitě znáte, tak jakým způsobem se tam vystupuje? Skladba hostů, pořád stejná. Dělá to
dojem na lidi, jako na obyvatelstvo tady tý země, že je tam většinovej názor, což není pravda. Tenhle
názor není většinovej jako. Tím pádem to je ovlivňování, žejo. Jako to bylo za komunistů. To je vlastně
stejná propaganda jako dřív, propaganda je vlastně jenom jedna, žejo. Takže tak to vidím já.
Co se týče rádia, jaké má rádio pro vás význam?
Zas tak to... jako, rádio třeba jak je Českej Rozhlas, to vlastně de facto neposlouchám vůbec. Rádio
vlastně poslouchám jenom v autě když jedu... To mám vlastně jen jako kulisu, aby... abych nějak to
to, no... Když nějaký ty stanice jako Evropa 2, Relax občas si tam pustím, pak jako nějaký rockový věci,
Rádio Beat.
Takže je to hlavně kvůli hudbě?
Jo, kvůli hudbě de facto.
Co si myslíte o rádiostanicích v Česku? Máte nějaký názor na to, jaký máte výběr?
Tak výběr je asi velkej, to jako proč by ne, žejo. Tam jsou různý žánry hudby. Český Rozhlas de facto
by měl plnit tu veřejnoprávní, což úplně taky nevím, jestli bude úplně, to bude podobný jako Česká
televize, ale myslím, že ta zašla daleko dál, co se týče tady těch věcí. No a... nevím no, co k tomu dál.
Jakou roli hraje ve vašem životě počítač?
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No tak jako... v práci ho používám na práci, no... a jako zdroj informací. Multimediální záležitost...
jako...
Multimediální ve smyslu, že tam čtete, sledujete videa...
Třeba taky něco občas.
Co třeba nějaké využití mimo práci, které se netýkají přímo třeba získávání informací?
No hry nehraju, to mě nikdy neoslovilo, to je ztráta času. Jako, já nevím...
Takže třeba to hledání informací se pojí vždycky s internetem. Jaké stránky používáte? Teď
nemyslím třeba jen zpravodajské, používáte i Youtube nebo takové věci?
No tak někdy jo, když si člověk něco chce na něco podívat, tak i přes Youtube no.
Co třeba nějaké stahování nebo...
Stahování filmů? No tak občas holky přijdou, že chtěj třeba nějakej film, tak jim to stáhnu, no.
Řekl byste, že se orientujete dobře na internetu?
Tak já myslím jako každej průměrnej člověk.
Když si potřebujete něco najít, tak byste řekl, že to zvládáte?
Já myslím, že jo.
Pamatujete si, kdy jste poprvé se setkal s internetem?
To bylo někdy v roce 2000... já nevím, v roce 2006 jsem koupil počítač. Sem. No a předtím... jo,
předtím tady byl ještě jinej, v roce 2006 jsem koupil novej... a předtím jsem měl takovej starší a to byl
takovej... to byly takový ty plenky, jako když... de facto, jsem měl modem na... přes telefonní linku,
což bylo hodně teda, žejo, to než se načetlo, tak to bylo strašně pomalý, první krůčky. Tak já nevím,
2003 možná tak, no.
Pamatujete si, jaké jste měl tehdy z internetu dojmy, jak jste se s ním učil?
No tak jako, že to je prostě průlom, no. Do všeho. Hlavně v tý době to bylo ještě všechno omezený ty
stránky. Hlavně ne... nebylo to ještě tady tak rozvinutý v tý době.
Pamatujete si, co vám třeba dělalo problém, když jste se s tím učil, jestli vám to šlo hned?
No tak, já jsem měl spíš... tam byly spíš problémy technickýho rázu, protože... zprovoznit to a ten
počítač ještě tenkrát nebyl... to trvalo, než se načetla stránka a přecejen to bylo až... z tohohle
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technickýho rázu tam byly problémy, že to ještě nebylo rozvinutý. Vůbec i ta síť nebyla tak rozvinutá,
protože přecejenom, když si tam člověk něco hledal v tý době, tak to většinou nenašel, protože tam
toho moc nebylo tady v Čechách.
V současné době vám to připadá dostatečné, že tam najdete?
No tak samozřejmě.
Kdybyste měl nějak zhodnotit ten vývoj od té doby až doteď a jak to ovlivnilo váš život?
(smích) Život? No tak jako... snažím se, aby toho zase člověk nebyl otrok, protože ono to potom je...
ono to strašně krade čas, takže člověk musí bejt trošku rozumnej. Nesedět u počítače furt, to nejde.
Co se týče ještě internetu, využíváte nějaké sociální sítě?
Facebook ne, protože to nemám rád, takže to ani ne... Jo vlastně, Instagram mám tady v mobilu.
Tak nejdřív asi ten Facebook, proč ho nemáte rád?
Protože mi to přijde až moc takový zasahování do soukromí. Nemám potřebu tady si vlastně de facto
dávat všechno aby každej o mně věděl, to prostě nemám potřebu. A to, co se tam prostě dá, to tam
už zůstane navždy.
Takže jste ho neměl ani nikdy předtím založený, od začátku vás to minulo?
Ne, minulo mě to. Jako mě minulo kouření, tak mě minul Facebook.
A proč ten Instagram vás zaujal?
Tak protože, to jsem zase, to se týkalo Klárky a tenisu. Jsem se zajímal o tenis... jako od mala, já jsem
ho hrál jako malej taky. Klárka ho hrála potom od čtyř let, od tří let de facto... takže jsem se... tak tam
mám de facto hráče, hráčky, který chci vlastně sledovat. Sport, no.
A vy sám tam třeba něco postujete?
Ne, ne. Já tam nedávám fotky, akorát to mám tak pasivně de facto.
Co se týče toho chytrého telefonu, jaký ten má význam pro vás ve vašem životě?
No de facto já ho používám na všechno. Nevím... Waze, když jedu autem, že mě to vlastně... já nevím
no, všechno možný, tak aplikací je tady hromada. Je to vlastně taková, takovej pomocník, no. Třeba
tu mám to, bankovnictví, teďko je ta banka... Ovladače na televizi (smích), já nevím, všechno možný.
Vyhledávání zboží, jako na Heurece třeba, jo... Mám tam i ty Parlamentní listy tady.
Přímo nějakou aplikaci tam máte od nich?
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No, jasný. Tipsport, co se týká nějakýho sportu a takhle...
Potom předpokládám, to surfování na internetu taky tam děláte, když nejste na počítači, takže
prohlížeče.
No, jasně.
Kdy jste si pořídil první chytrý telefon? Přibližně stačí, nemusíte datum.
Chytrý telefon, to jsem měl... to Lgčko, to už byl takový chytřejší telefon. A to bylo tak 2... 2010, 2009.
Co vás přimělo ho koupit?
Tak jako nechtěl jsem tlačítkovej telefon, chtěl jsem něco takovýhleho, no, takže vlastně... Co mě
přimělo, to, že mi odešel ten předtím (smích).
Takže takový přirozený vývoj.
Přirozenej vývoj, no.
Jasný. Myslíte, že se na něm orientujete dobře?
Já myslím, že jo.
Pamatujete si, co vám třeba dělalo problémy, když jste se učil?
Já myslím, že co bylo potřeba, tak jsem si na něm vždycky udělal.
Dobře, tím jsme tedy ukončily ty jednotlivé typy médií. Teď se vrátíme k médiím ještě před
revolucí, jak byly, a chtěl bych se zeptat, co jste si tehdy myslel o masových médiích? Teď myslím
televizi, tisk a rozhlas. Používal jste je? Jaký byl váš názor na to, co se v nich objevovalo?
Tak jako, tady nic jinýho nebylo, žejo. To znamená, že de facto, ty média, jako třeba televize, měla
daleko větší význam než teď. Jo?
(RESPONDENTA PŘERUŠIL TELEFONÁT NA MOBILNÍ TELEFON)
No, to je přesně ono. Telefon... „a můžeš mi objedna to a to?“ Takže já jsem takovej... tady ty věci
taky dělám, no. Sehnat všechno, objednat přes internet, takhle...
Mluvili jsme teď o médiích před revolucí, říkal jste, že nic jiného tady nebylo, že televize měla větší
význam pro vás.
No jako určitě, protože tady bylo... z čeho člověk mohl získávat informace? Z tisku a z televize, z čeho
jinýho? Rádio maximálně. A nic jinýho tady nebylo, tak maximálně... lidi si porovnávali už v tý době
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Svobodnou Evropu, jo? Takže si porovnávali věci, co se řiká tam, co se dělá tady, a pak se vytvářel
názor. To byla jediná možnost, žejo. No...
Jaký jste měl tehdy názor na to, jak fungovala televize, zpravodajství a tak dále.
Prostě jednostranně založené to bylo, žejo, to znamená, že tam se člověk dozvěděl... spíš už bych řek,
že to bylo takový šedivý, že už předem věděl, co se tam bude dít, co tam kdo řekne. Což teď začíná
bejt taky.
I vy sám jste třeba... jak říkal, že jste ladil Svobodnou Evropu?
Jo, to taky no. Otec to vlastně poslouchal, tak tam jsem se vždycky... přidal. To byla Svobodná Evropa
a pak byl Hlas Ameriky.
Tam jste asi navyknul na to jakoby porovnávat ty informace ze dvou...
No, tam jsme na to byli zvyklí prostě, de facto, takhle to fungovalo. Proto právě se člověk už v tý době
učil číst mezi řádkama.
Co třeba tehdejší zábavná tvorba, pamatujete si na něco?
Zábavná tvorba třeba v televizi? Tak to bylo takový... bylo to hodně omezený. To znamená, že ty
možnosti asi nebyly takový. No a samozřejmě, že to bylo... zezačátku byl první program, pak se přidal
druhej program, co třeba vysílal od třetí hodiny odpoledne a to bylo vše. Já nevím, v pondělí šly ty...
inscenace ze Slovenska, no... v sobotu večer třeba šel nějakej, já nevím, nějaká detektivka západní, a
to bylo všechno. Jinak moc toho nebylo, žejo. Zezačátku černobílá, pak barevná televize, to byl velkej
boom, no. Televize nebyly, na ty se stály fronty. Ony se daly sehnat, ale člověk musel mít známý. No,
to je úplná... de facto tady bylo embargo, žejo. To znamená, že tady to bylo stížený tím, ta situace, že
vlastně bylo embargo na součástky. Tím pádem se to muselo nahrazovat méně kvalitníma věcma, co
se týkalo výroby... takže to zas nebylo takový... díky tomu embargu to nebylo jen, co se týká televizí,
to bylo všechno, žejo. Já nevím, banány, žejo, my jsme vlastně kupovali ze západu takhle ovoce,
jenomže se to dělalo všechno za valuty, který nebyly. Tím pádem vlastně proto to tady nebylo. Na nás
se nedostalo a tak... my jsme museli platit daleko víc za to, než to měly západní státy. Takže proto a...
vůbec přeci jenom, ta kupní síla byla malá. Jako, teďko je taky malá a těžko to asi bude jiný... ale my
jsme měli tehdy výhodu v tom, že firmy, byly v českejch rukách, to dneska neni...
Vzdálili jsme se teď od tématu televize... byli jsme u médií před revolucí tehdy. Vzpomínáte si
nějak na to, jak jste prožíval potom to období po revoluci, kdy se třeba média hodně změnila?
Začaly tu být nové formáty, noviny a tak dál.
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No tak jako, čekal jsem, co bude. Nebyl jsem úplně tak nadšenej jako všichni, jako většina teda, a
čekal jsem, co z toho vyleze. A takový to, ty, jak říkal... první vlastně de facto Havel tenkrát, jak začal
říkat „nebojte se“, to mi přišlo jak Jakeš na hrádku. To bylo podobný. Jak říkal „nebojte se, nebude
nezaměstanost“, jak byl ten... ten projev, jak měl první Jakeš... teda Havel. Že nebude
nezaměstnanost, že všichni se budeme mít dobře, že do deseti let doženeme Německo, říkám si, to je
jako blbost, žejo. To by tady musel být úplně. Říkám, to bylo jenom matení, matení lidí, no.
No a teď co se týče třeba toho, jak vypadala ta média, co jste si tehdy o nich myslel? Musela to být
trochu změna?
No tak změna to byla určitě, že se začalo říkat prostě, věci, který byly nepopulární nebo, jo a... změna
tam určitě nějaká byla. Bylo to spíš takový trošku očekávání co bude, no...
To očekávání se teda potom pro vás naplnilo nebo nenaplnilo?
Já myslim, že asi tak úplně ne... Jo, v těch 90. letech nejhorší je takový... že to bylo období hodně
divoký, kdy se vlastně hodně, de facto se rozkrádalo, ve velkým. Jo? A ten, kdo se v tom uměl
pohybovat... Jako, se prodávaly pod cenou prostě fabriky, jo. Jsme na to doplatili, žejo. Už neni co.
Jsme vlastně de facto tady na návštěvě.
Pamatujete si, když se třeba poprvé objevila televize Nova, televize Prima, co jste tehdy říkal na
ně?
No byl to takovej čerstvej vítr, no. Jako co se týkalo i zábavy a tohohle, žejo. To strhlo strašně
sledovanost, to byl boom prostě, televize Nova, no... V tý době jako určitě. A ona doteďka má asi
největší sledovanost.
Myslíte si, že ta sledovanost...
Ale samozřejmě je to takový opravdu jenom zábava. Je to taková zábava, ne moc intelektuální, žejo
(smích). Ale je to prostě tady to no, taková...
A vy na ni osobně máte názor jaký?
No, mně se zrovna ani Nova ani tohleto úplně nelíbí, protože těch programů je hrozně moc. A co se
týká toho, tyhle nekonečný seriály a tohleto, tak to nemá absolutně žádnou hodnotu, jo. Jak je toho
tolik, jak je to šitý vlastně... horkou jehlou, tak jako... Co se týkalo filmů, tak dřív vlastně se... to trvalo
daleko dýl, než se to natočilo. Pilovalo se to. Dneska se jede, dneska je to prostě byznys jenom.
Byznys pro herce, byznys pro štáby. No a podle toho to vypadá.
Myslíte tedy, že dřív to bylo lepší? Filmy a takové?
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No já si myslím třeba, že co se týče dabingu, tak dřív jsme byli na světový úrovni. Ale přece jenom,
jako že se to... že to bylo daleko propracovanější než dneska. Dneska to prostě jede jak na běžícím
pásu, prostě byznys. Jo. A co se týká teď jako natáčení filmů, tak taky. Nebylo toho tolik, bylo toho
málo těch filmů v tý době, ale bylo to propracovanější. Dneska je to takový opravdu hodně šitý
horkou jehlou.
A teď to myslíte tady u nás?
Hmm, myslím českou televizi. Nebo jako československá tvorba v tý době.
Co jste říkal na to, jak sem začala chodit zahraniční tvorba? A co si o ní myslíte teď?
Zahraniční tvorba jako zábavy, to znamená filmy a tohle? No tak dostupný je všechno žejo, no. Tak
záleží na tom, na co jsou peníze, co se dá koupit. Tak jako...
A pro vás osobně? Jakou roli to pro vás hraje?
No zas takovou úplně zásadní ne. Opravdu jenom člověk když se chce podívat na něco, tak se podívá,
no. Takové když přijde chvíle, se naskytne... asi tak.
Teď jste říkal, že noviny nečtete, že před revolucí jste je taky nečetl. Nezaujalo vás po revoluci, jak
se to změnilo?
Jak se změnilo jako... tisková...
Noviny, časopisy, nové formáty byly nové, nové žánry, žejo.
Časopisy... časopisů dřív moc nebylo, žejo. To byl Mladej svět, žejo... já nevim, svět motorů, takovýhle
věci. No a teď toho je až tolik, že to člověk ani nestačí sledovat a většinou ani neotevře, jo. (...) No a
co se týká, no... nevim, no...
Dobře. My jsme se vlastně bavili, vy jste se hezky rozmluvil na začátku, ale kdybychom to nějak
shrnuli. Jaká si myslíte, že by měla být role médií v demokracii?
Role médií v demokracii? No tak... informovat, vlastně nestranně. Což je taky utopie asi. No... když
má bejt nějaký komentáře, tak mají být vyvážený. Jako veřejnoprávní média teda. Když se, když
potom řekněme média, který jsou v soukromejch rukách, tak člověk už předpokládá, že jsou nějak
zaměřený, jo. Podle... ale co se týká veřejnoprávních médií, tak ty by v první řadě měly informovat.
Případně, co se týká diskuzí, tak diskuze by měly být vyvážený na obě strany. Jo. Nemělo by bejt
poznat, komu fandí ten moderátor, což taky není... Potom... no, to je takový asi nejhlavnější, no.
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Vlastně, takhle větší oddělení zpravodajství a publicistiky? Publicistika je názorová a zpravodajství
by tedy mělo být nestranné takhle, každý by tam měl dostat tu samou možnost se vyjádřit?
Hmm.
A co si myslíte tedy o publicistice? Má pro vás nějaký význam?
No tak nevím no. Zas tak úplně ne.
Radši si ten názor tedy děláte sám?
Určitě, protože nemám rád, když mi někdo říká, co si mám myslet. Což je běžný. Jako, to je... to
opravdu je špatně. A často se to tam... jako zaměňuje, jo. Že je prostě vnucovanej jeden názor. Člověk
by si měl udělat názor sám a ne aby mu někdo radil.
Jasné. Myslíte tedy, že v ideálním případě by ta média měla prostě nabídnout jakoby tu možnost,
aby si ten člověk rozhodl. A zároveň myslíte, že v současnosti to ta česká média prostě nedělají...
Nedělaj, nedělaj...
Dobře, takže se přesuneme...
Protože de facto, to josu už předem strany, který... kterým prostě ty média nefanděj, tak jsou
dehonestovaný. Už předem. Ať jsou to... dostávaj nálepky, ve chvíli kdy už nevědí, jak to, tak dostávaj
prostě nálepky ty určitý názory. Jo? Když s nima nesouhlasí, tak je to ruskej šváb. Vždyť je to nesmysl.
Vždyť je to pro ně jako, jo... a vlastně... to znamená nálepkování, to je prostě když už potom nevědí
kudy kam, tak začnou nálepkovat, no.
Odkud si myslíte teď, že ten směr jakoby jde? Kdo je původcem tady těch...
Je to takovej... kdo je původcem? Já nevím. To je... Prostě jsou tady prosazovaný... Nejhorší je, že mě
přijde, že se tady prostě snaží udělat něco takovýho, jako se udělalo na Ukrajině. Jako se udělalo na
Slovensku. Nechtěl bych se dožít toho, aby tady prostě vznikla... jako tam... zastřelili toho Kuciaka
s tou manželkou, s tou přítelkyní. Aby se něco takovýho stalo tady. Tady by se potom mohlo stát něco
ošklivýho. Jo. A jako se stalo na Ukrajině, tam vlastně de facto, tam to začalo, žejo... Jak to tam
začalo, no tak tam bylo povstání, protože západ se na ně de facto vykašlal. Od začátku, že budou
jakože přístupový rozhovory do Evropský unie a tohleto... no a teď začalo povstání, prostě se to tam
popíchlo a začalo se to tam řezat. No, prostě bych nechtěl, aby se nějaký, aby se takovejhle Majdan
prostě stal tady. To by bylo hrozný. I když na druhou stranu, my jsme holubičí povahy, tak snad
bysme to nedopustili.
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Takže jako... myslíte si, že třeba v tom hrají roli ta média jakoby tím způsobem, že pro to připravují
nějaký jako potenciální...
Možný to je. Možný to je, jako. Nevím, jestli vědomě nebo nevědomě, ale... Nechtěl bych, aby se tady
něco stalo. Ať jsou to ty... Milion chvilek, co to je jako, tady nějakej nedostudovanej kluk z vejšky,
vykašlal se na školu a začal dělat takovýhle jako věci? Jakože tenhle jeden jedinej? Vždyť je to
nesmysl, za tím musí přece něco bejt. Tomu někdo musí dávat notičky, tomu klukovi. Není možný,
aby nějakej kluk támhle nedostudovanej, nevím odkaď, z nějaký, kde on byl, na Karlovce?
Já teď nevím vůbec kde on...
No ten Minář, ten zrzavej.
Vím, koho myslíte, ale nevím, kde ani jak studoval.
No, on to... vykašlal se na školu, na vejšku, a začal dělat aktivistu. No a teď najednou... Prostě je to
organizovaný neskutečným způsobem, prostě, kdo to financuje? To není o tom, že to dělají studenti
nějaký. Za tím něco musí být.
To je právě ta otázka. Kdo myslíte, že stojí tady za tím? Jestli jde o politiky nebo o nějaké
ekonomické subjekty, co prosazují zájmy své?
Těžko říct, to se nikdo nedozví. Ale cítím, že je něco špatně. Prostě a jednoduše, lidi jsou zblblý. De
facto, 200 000 lidí, kolik je to procent voličů? No? Pár procent. A snažej se prostě z ulice měnit
demokratický volby. To znamená, že dřív v roce 1989, to vlastně se protestovalo proti, že člověk chce,
aby tady byly demokratický volby. Když je máme, tak nějakej támhle protestuje proti tomu, proti
výsledku voleb. Což je zase špatně. Já neříkám, že jsem volil Babiše. Nevolil. Ale prostě a jednoduše
vyhrál, tak vyhrál. A ne, že se tu prostě budou dělat nějaký demonstrace a takovýhle věci. To je proti
demokracii. To... to... prostě s demokracií nemá nic společnýho.
Pokud nechcete něco dodat, tak se můžeme přesunout k poslední části.
Nene.
Ta se týká internetu, počítače a telefonu. Mluvíte cizími jazyky nějakými?
No tak jako, ruštinu... na letišti jsem musel, žejo. To znamená, že jsem tam de facto, tam člověk mluví
z 50 % ruštinu, z 50 % angličtinu.
Angličtinu tedy taky z 50 %?
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To jsem se učil pokoutně, žejo. Tak já jsem šel dělat angličtinu v 7. třídě, tady vlastně ještě de facto za
komunistů, takže jsem chodil na kurzy tady do kulturáku. No a to byla moje první. Pak jsem
vycestoval do Francie na chvíli, v roce 85. No, zrovna jsem tam zažil, když bouchnul Černobyl, to jsem
byl akorát v Paříži. Tam jsem se to dozvěděl. Přijel jsem domu a tady to nikdo nevěděl. Jsem přivezl
noviny a nikdo... No... Tam vlastně a pak jsem... pak vlastně když jsem byl v divadle, tak jsem měl...
celkem takový volný zaměstnání, tak jsem si studoval angličtinu zase, takže zase různě po kurzech
žejo, taky. No a potom na letišti, tam člověk se musí, tam se musí dokopat. Takže jsem tam potom...
jsme tam potom museli dělat kurzy, museli jsme tam... dělat zkoušky z angličtiny, no. Takže tak.
Využíváte ruštinu nebo angličtinu třeba při práci s internetem nebo s počítačem?
Tak jako, tak jako člověk nějak jako okrajově žejo, co tam člověk jako anglicky nebo rusky... rusky
vůbec, žejo. Abych si četl ruský weby, to ne.
A anglický taky ne?
Tak nějak si myslím... tak nějak moc ne...
Nemáte ani zájem to dělat?
No ani ne, no. Jako třeba, já nevím... když člověk se třeba podívá, tak se může podívat na nějaký,
nevim, CNN, ale tak jako... Přece jen to chytám blbě, protože nemám to úplně dokonalou tu
angličtinu, vůbec jako. Protože na tom letišti člověk... to je celkem jednostranná záležitost, žejo. Co se
týká angličtiny. Člověk si tam může povídat s nějakým cestujícím případně a pak tam řeší... jsem tam
řešil různý věci a furt dokola, takže... Jo, přijdu na dovolenou, domluvím se. Ale abych byl nějakej
opravdu, to ne.
Takže internet spíš asi v češtině.
No, asi jo.
Oukej. Považujete dnes orientaci na internetu za důležitou?
Já myslím, že jo. Jakože je potřeba se umět zorientovat. Samozřejmě musí si člověk vybírat, jo.
Kolikrát tam jsou nesmysly. Ale musí umět zase si vybrat a umět se zorientovat.
Jak to děláte vy, abyste se na internetu lépe orientoval?
Zorientoval...? Nevím... prostě, hledám si ty zdroje, snažím se si udělat si svůj vlastní názor. Logicky
přemejšlet u toho, jo? Jako do všeho. Analytický myšlení to chce trošku taky.
Můžete to ještě trochu rozvést?
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No umět si představit, mít představivost, myslet jako kam třeba ta zpráva vede... komu by to
prospělo... Protože de facto, nic se neděje náhodně. Všechno má něco v sobě, nevěřím na náhodu.
Jak byste řekl, že internet ovlivnil váš život?
Tak jako každýho. Prostě to tady je a říkám, zdroj informací i zábavy.
Vnímáte ho spíše pozitivně nebo negativně?
Já myslím, že pozitivně. Prostě... internet musí bejt jako sluha, nesmí se stát pánem. Aby to prostě...
aby se člověk nestal otrokem. Internetu. Zase všeho moc škodí potom, no, protože říkám... potom
jsou lidi, který si k tomu sednou a najedí se u toho, jo a všechno, a teď najednou zjistí, že je večer a to
už je zas, to už je potom zase závislost. Aby se člověk nestal... jako kouření, no.
Co si myslíte o tom, jak internet ovlivnil společnost jako takovou?
Jako mi přijde úplně, že i co se týká sociálních sítí, tak zase není dobrý to, že lidi mezi sebou přestali
mluvit. Jo, to je asi otřepaná fráze, ale je to tak. Že je to takový, že se odehrává prostě ve virtuálním
světě, jo. Prostě se říká, ten co není na Facebooku, na Twitteru a takový, jako by neexistoval, ale je to
nesmysl...
Jakou si myslíte, že má roli internet v demokracii? Jaký má vliv na demokracii?
Já myslím, že celkem pozitivní. Pluralita názorů... Jo? A myslím, že určitejm skupinám se to nelíbí.
Chtěj ho prostě... reálně řekněme třeba Čína, tam je to de facto zakázaný. Protože by prostě ta
propaganda, co tam je, tak by se jim to vlastně bortilo, ten internet by jim to bortil. A to jsou tlaky i
tady, dělat cenzuru. Což je zase špatně. Protože se vlastně určitým skupinám se to nelíbí, nehodí do
krámu. Chápu. Ale to je známka totality, žejo.
Napadá vás třeba nějaký příklad tady v Česku, jakým způsobem se nějaké ty skupiny snaží internet
nějakým způsobem potlačit?
Příklad jo? No tak příklad, tady každou chvilku se to objeví, že... ať jsou to... že chtěj eliminovat nějaký
fake news. Kdo rozhoduje, co je fake news? Kdo rozhodne, že tohle je fake news a tohle je pravda?
To znamená, to jsou právě přesně ty, kdo tohle dělaj. To znamená přesně ve chvíli, kdy začne říkat, že
je potřeba potlačovat nějaký fake news a takový, tak to jsou přesně ty lidi. To jsou přesně ty názory.
Jako, říkám. Člověk musí být schopen toho rozeznat, co je špatně, kam co vede a tak dál. Ono to je
docela složitý kolikrát, ale není možný, aby někdo rozhodoval, že to je špatně a to je dobře. To jsou
právě počátky tý totality tohle.
Na internetu je ale těch informací strašně moc a právě je hodně těžký se v tom orientovat.
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Ano, jasně.
V tom jakoby množství...
Ale ve chvíli, kdy mi začne někdo říkat, že bude rozhodovat o tom... To je přesně o tom, jak jsem říkal,
že je tady jedna jediná pravda a ta se bude razit. Jo? To se dělalo dřív za komunistů. Taky byla jedna
jediná pravda, to je to samý, jo. Akorát že teď je to zase všechno naruby.
Dobře. Co si myslíte o tom, jak jsou internetové stránky a obsahy, které na nich jsou, financovány.
Jak jsou financovány, jo? Do toho nijak moc nevidím. Každopádně tam jsou, já nevím... Tak
financováno z reklam, žejo. Často. A jak je to financováno dál, to se člověk ani nedozví. Jo. Takhle, já
nevím, třeba... pak jsou takový ty weby jako třeba Aktuálně.cz a ty jsou financovaný vlastníkama
svýma, žejo. Ty maj taky zadání, to je to samý jako... to je vlastně de facto internetový médium, žejo.
To je Bakaly myslím žejo, zrovna... no...
Zmínil jste reklamu – jaký je váš názor na reklamu na internetu?
No tak jako je to asi nutnost, no. To je to samý jako reklama v rádiu, žejo. Soukromý rádia z toho
žijou, televize to samý. Mně se to nelíbí, ale to se nedá nic dělat. Z něčeho ty média žít musej.
Co si myslíte o tom, že na internetu je ta reklama přizpůsobená vám přímo, podle toho, co si
prohlížíte?
Jo, jasně no. To s tím člověk asi nic nenadělá, no. Že vlastně de facto já si něco najdu. Potřebuju
hledat nějaký zboží a pak se mi to tam tejden ukazuje pořád dokola. No co, no.
Prostě takový přirozený vývoj, jako když je reklama v televizi.
No jasně, no. Člověk to přetrpí.
A co si myslíte o tom... vy jste říkal, že nejste na Facebooku, ale jako outsider. Jaký vliv si myslíte,
že mohou mít sociální sitě na demokracii?
No vlastně je to o tom, že lidi se často schovávají za klávesnici, no. Že vlastně to, co by... to, co
napíšou, by nikdy nikomu neřekli do očí. Jo. Často tam bejvá zbytečně moc zloby, zla a takový. Jako...
nevím, no. Tady v tom to dobrý není.
A co se týče třeba té možnosti, že se tam setkávají lidi s podobnými názory a tak dále?
No tak jasně, no tak... kdyby se radši setkali někde v hospodě u piva, tak je to lepší.
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Jasný. Takže poslední zastřešující otázka taková. Když si vezmete, jak se změnila média od doby
před revolucí, a zároveň i technologie, od té doby do teď, jak byste shrnul, jak to ovlivnilo váš
život?
Tak zas... technologicky se to změnilo zásadně, žejo. To... Co se týká obsahově, tak snad taky no, ale...
A jak to prakticky ovlivnilo vás?
Já myslím, že zas tak úplně nejsem člověk, co se nechává úplně ovlivnit vším. Snažím se prostě, aby
mě neovlivňovali nijak. Zase, říkám, já mám rád takový to, že si člověk dělá názory sám. Svýma
zkušenostma. A porovnává. Jako je blbý, když se nechá člověk zmanipulovat. To hlavní manipulátor
tenkrát byl Goebbels, žejo. No a tyhle praktiky jsou do teďka. Říkám, snažím se prostě bejt svůj.

Rozhovor 11
Respondentka (DB), 57 let

Začneme vaším medailonkem, kdy mi řeknete, kolik vám je let, co máte vystudováno a jak se
vyvíjela vaše kariéra.
Takže je mi 57, vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a jak mi začala kariéra? Docela slibně.
Nejdřív jsem nastoupila do Fakultní nemocnice na chirurgii, tam jsem pracovala 10 let, leč jsem se
vdala, no. Takže jsem pak byla na mateřský, pak asi 15 let doma. Manžel nás docela dobře uživil. No a
pak už jsem se nudila, takže jsem šla znovu teda do zdravotnictví, ale už vlastně jenom dělám na
zubním. Na ambulantní nebo... u praktický doktorky, zubařky. No a doufám, že tam budu do
důchodu. Asi tak.
Dobře, to bysme měli vaše zaměstnání. Co děláte ve volném čase? Jak trávíte chvilky, které máte
pro sebe? Co vás zajímá třeba?
Takže mám ráda túry, takže chodím hodně s manželem... tu turistiku. Pak mám ráda divadlo nebo
koncerty, když je čas, no. Pak mám ráda sudoku, to hodně luštím. Co ještě mám ráda... no... dřív jsem
měla ráda vaření, teď, co se děti odstěhovaly, tak už spíš poskrovnu vařím. No, zahrádka. Takový ty...
dřív četba, no teď už máme míň... to sem asi nepatří, že máme vlastně babičku, takže se o ní staráme,
o tchýni, takže toho času už je právě míň, no. A četba už je odsunutá. Pak jsem ráda ještě dělala ruční
práce, ale to už teď taky moc nedělám. Pletla, šila a takový. Dneska už to není potřeba.
Je to rozhovor o vás a zároveň o médiích, takže si uděláme takový stručný přehled toho, co doma
vlastníte. Máte televizi?
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Máme.
Rádio?
Taky.
Počítače?
Ano?
A pevné, nebo notebooky? Kolik jich máte?
Doma máme pevný jeden... Vlastně noťas! Ale má ho manžel, imrvére.
A k tomu ještě ten pevný?
Ne, ten už zrušil. Takže jenom noťas.
A nějaký třeba tablet?
Ne, to nemáme.
Chytrý telefon?
Ano, ten mám.
Jasný. Když se řekne veřejné dění, co pro vás ten pojem znamená, co vás o něm napadne?
Veřejné dění? Co se děje ve společnosti nebo, jak bych řekla... asi nevyjádřím pořádně...
Zajímáte se o veřejné dění?
Ano.
Dobrá, to bychom měli k tomu medailonku. Začněme tedy u toho veřejného dění. Když se o něm
chcete dozvědět něco víc nebo si chcete najít nějaké informace, jak většinou postupujete? Odkud
tyto informace získáváte?
Tak zaprvý buď od známých nebo i z tý televize nebo z telefonu, na Seznamu. A teď mě chodí maily
od Milionů chvilek.
Čili nějaký jakoby ten newsletter, který vám posílají pravidelně?
Teď asi měsíc, no, protože jsem se tam vlastně jako zaregistrovala.
Přímo na té demonstraci?
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Pak jsem, ano, po té demonstraci. Ne přímo tam, ale potom... já už teď nevím, jak to bylo s tím
mailem... Jo, sousedka mi vlastně přeposlala mail, abych se na to podívala.
Dobrá. Vy jste zmiňovala v těch zájmech divadlo a nějakou kulturu. Když se o tom chcete dozvědět
něco víc, tak kde hledáte informace většinou?
Tak většinou teda přítelkyně syna mi dá nějakou informaci, nebo dcera. A jinak koukám třeba
v Říčanech na jejich stránky v mobilu.
Takže webové stránky města jakoby?
Ano.
A třeba nějak z televize nebo nějaké třeba časopisy si nekupujete?
To jsem si kupovala, ale pak když jsem zjistila, že ty plátky vlastní třeba pan Babiš, a tak dále, tak jsem
omezila, nebo pan Soukup, žejo. Ale (smích), no... dřív jsem třeba Téma a takový, ale ono to je na
jedno brdo a tak dále. Takže spíš, spíš na tom internetu, no.
To rovnou navazuje na další sérii otázek. Chtěl bych se podívat na různé druhy médií a co pro vás
znamenají a chtěl bych začít právě u novin a časopisů. Jakou roli hrají noviny a časopisy ve vašem
životě?
Řekla bych, že teď už ne velkou, ale dřív jsem si časopisy dost kupovala, i noviny.
Říkáte tedy, že hlavně kvůli internetu jste je přestala kupovat?
Jojo.
Vzpomenete si, co jste třeba dřív kupovala, co jste četla?
Dřív jsem odebírala Mladou Frontu, Lidovky, Téma jsem četla... Instinkt... teď teda občas si koupím
Retro, tak to Retro čteme. Pak... občas Lidé a Země, ale... jo, Epocha... z těch novin teda většinou
Mladou Frontu a Lidovky, občas Hospodářky, ale teď už teda...
A co pro vás tehdy ty noviny znamenaly? Jakou roli hrály?
No tehdá jako denní tisk, co se děje u nás či ve světě, většinou to už jsem četla, když už byl večer,
takže už to byly ne novinky, ale spíš stařinky. No a... tak spíš tohleto, no. Jako ani ne tak sport, to mě
až tak nezajímalo.
Všeobecný přehled tedy?
Všeobecně, no.
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No a pak to tedy nahradil internet. Pamatujete, kdy jste noviny přestala kupovat?
Co jsem dostala ten chytrý telefon, asi před pěti lety možná.
Jasné. Chápu, že teď už pro vás nebude tahle otázka tolik aktuální, když se koukáte na internet, ale
máte nějaký názor, jaký máte názor na výběr novin v Česku?
Hmm... jak bych to řekla. Asi... není tak dostatečný. Většinou... jako třeba Lidovky plus Mladá fronta
patří panu Babišovi, žejo. Hospodářky teď nevím, jestli ne Bakala? A vlastně... chybí tady třeba mě
právě... E-15 občas jsem si... jsem si občas koupila a něco takovýho tady chybí. Spíš nějaký noviny,
který nejsou ovlivněný majitelem nebo jak bych to řekla. Nebo jako... rozumíte mi.
Cítila jste někdy i když jste to jakoby četla, že jste tam viděla něco, co by ve vás tento pocit
vyvolávalo?
Ano.
Napadne vás třeba nějaký příklad?
Hodně se tam zmiňuje třeba o tom panu Babišovi, takže jako... že ho to zobrazuje v lepším jako světle
nebo vyzdvihoval se, co všechno on dělá...
Dobře. Pokud už nechcete nic dodat, můžeme přejít k tomu, jaký význam má ve vašem životě
televize? Jakou roli hraje?
No moc velkou ne. Samozřejmě večer, pustíme si zprávy, počasí a zprávy. Ale že bych bez ní nemohla
být, tak to...
Když se večer pouští, tak spíš to pustíte jako nějakou kulisu nebo si k tomu vyloženě jako sednete a
plánujete?
Takhle, jak říkám. Manžel to pustí před sedmou, že jsou tam o počasí zprávy no a pak tam většinou
teda koukáme na ČT1 nebo ČT24 a občas přepne jinam, ale více méně se vrátíme zpátky, no a pak
prakticky jako že bych sledovala, co kde na kterým programu bude a cíleně, tak to prakticky nedělám.
Většinou tak nějak, když je něco zajímavýho, nějakej dokument, tak u toho zůstaneme, ale zas tak...
Máme jednu televizi. Měli jsme dvě, ale pak jsem říkala, je to zbytečný.
Takže většinou ta ČT1 nebo ČT24 tam je?
No, nebo tam je Art, teď dokonce i na Noe manžel koukal, že tam jsou docela dobrý rozhovory. To je
původně jako pro věřící, řekla bych, dost často tam jsou takový... Ale jsou tam i zajímavý rozhovory.
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No a co ještě sleduju, no... Teď je Seznam vlastně nově. No... Cool. Manžel má oblíbenej seriál, Teorie
velkého třesku.
Manžel, ne vy?
Ale jo jako, někdy se koukám, že je to sranda. Ale když už to vidíte po Xtý, tak ne. (...) No, ten už na to
kouká asi 5 let. Já na to pak taky začala, ale když oni to pořád točí dokola, tak jsem pak řekla jako,
nezlob se, ale já už nemůžu. Ale občas na to koukám.
Co třeba nějaké zahraniční kanály, jako je třeba kabelovka?
Bohužel, já jsem limitovaná jazykem, no.
Nemluvíte dalšími jazyky, jen česky?
Bohužel, ruština se mi vykouřila z hlavy a nenáviděla jsem jí a němčinu jsem dělala, ale nepoužívala,
takže... A angličtinu neumím.
Takže se držíte na těch českých televizích prostě?
Jojo.
Jste spokojená s výběrem, který se vám nabízí, co se týče té televize?
Neřekla bych spokojená, ale tím, že vlastně to není pro mě priorita, tak... vždycky si něco vyberu,
abych tak jako pravdu řekla. Víc kanálů asi ani bych nepotřebovala.
Dobrá. Přesuneme se tedy k rádiu. Jakou roli hraje rádio a rozhlas ve vašem životě?
To asi větší než televize.
Jakto?
Prakticky... To hraje u nás, když jsem doma, tak si ho pustím a poslouchám. Nejvíc Radiožurnál nebo
Rozhlas 2 a... kde je i mluvený slovo, kde se i něco můžu dozvědět, nějaký rozhovory a tak... I v autě
vlastně poslouchám rádio. A co ještě tak, jaký stanice...? No spíš tyhlety jako vysloveně... jenom
písničky, to nemusím, no.
Jakou funkci to tedy pro vás plní?
No... Je pravda, že to spíš dělá tu kulisu než televize. Když jsem doma, tak mám puštěný prakticky a u
toho můžu dělat... vařím nebo cokoliv, žejo, uklízím...
Co se týče rádia, jste spokojená s výběrem, který se vám nabízí?
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No tak celkem jo, no.
Dobrá, přejdeme k počítači.
To bude velmi rychle (smích).
Jakou roli hraje ve vašem životě?
No tak tu asi nejmenší. Moc velkou ne, protože prakticky, co mám ten chytrej telefon, tak jako maily
nebo takový, že si jdu na Novinky, tak to prakticky dělám z mobilu. A na počítač jdu, když potřebuju
něco... bankovnictví jako, třeba účet a tak. Takže to dělám z počítače... Takže tak, takže minimální.
Předtím než jste ten chytrý telefon měla, tak jste víc byla na počítači?
Ano.
A předtím jste tam dělala co?
Tehdy jsem tam brouzdala právě i na tom Seznamu, právě četla ty novinky nebo... komunikovala přes
ten mail, když jsem ještě neměla WhatsApp. Takže... no, to je asi tak všechno. Já jsem u toho moc
času stejně netrávila.
Ten telefon to tedy potom jakoby převzal?
Jo.
Proč vám vyhovuje telefon víc než počítač?
Protože ho mám víc u ruky, mám ho vlastně všude a... abych pravdu řekla, tak manžel ten počítač víc
jako usurpuje, čili, že... i to je možná důvod, že když tam seděl, tak jsem si říkala, hele, sedí, tak jsem
si vzala ten mobil a naučila jsem se to s ním a prakticky... Můžu i třeba když jedu k mamce nebo
kamkoliv, tak mám ten mobil v ruce a už jsem se s tím naučila, tak mi to víc vyhovuje než ten
počítač...
Takže se to vlastně takhle jakoby rozdělilo. Manžel si vzal počítač.
Jo. Tomu zase nevyhovuje v mobilu třeba psát nebo cokoliv, říká, hrozně mrňavý. Tak mi říkám no, já
jsem se to naučila, no.
Ještě zůstaneme u počítače, ale k telefonu se určitě vrátíme. Pamatujete si, kdy jste se poprvé
setkala s počítačem?
To bylo... tam 22 let. Manžel pořídil počítač... Takže to ještě byl takovej ohromnej, a... no, takže asi
tak před 22 lety, ale spíš to bylo v začátcích, já už si nepamatuju, co jsem na něm dělala, žejo. To spíš
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tenkrát taky na něm byla nějaká hra a děti byly malý, tak jsme... Mario nebo jak se to jmenovalo. Čili
to jsme pořídili, tak 22 let. Ale jako že bych si sedla k počítači, to spíš je tak 13, 15 let.
Pamatujete si, jak jste se na něm učila tehdy pracovat?
No, to bylo těžký no. Protože jsem prakticky... manžel mi všechno říkal, co mám zmáčknout nebo než
jsem se to naučila vlastně i pustit, tak to trošku trvalo, no. Hlavně jako, pro mě to právě nebylo jako...
neměla jsem ani moc asi zájem.
Dobrá, to bylo ještě k počítači. Pamatujete si, kdy jste si poprvé pořídili domů internetové připojení
k němu? Kdy jste se popravé vlastně setkala s internetem vy sama?
Hmm, to bude asi 15 let, co bydlíme mimo Prahu, i když v Praze... to si asi nevzpomenu, tam asi
muselo bejt internetový připojení... když jsme bydleli normálně na sídlišti.
Spíš jestli jste ho měli i doma, jestli jste ho i používali.
Manžel, asi už i v Praze no. Takže jestli už 20 let nebo kdy to bylo? Ale co já si vybavuju, tak asi teda
v tom Mukařově, takže 15 let přibližně.
Pamatujete si svoje začátky s internetem? Kdy jste s ním poprvé přišla do styku, kdy jste s ním
poprvé pracovala?
No tak jako pamatuju, dejme tomu asi ty maily, že jsem si vyřizovala. No, asi tak. Ale jak říkám, moc
jsem tam času netrávila.
A když se podíváme na to tedy dneska, jaké internetové stránky většinou navštěvujete?
No tak většinou Seznam. Tam koukám na ty novinky, co se děje ve světě nebo u nás. A pak jak je,
ještě používám vlastně ten WhatsApp, abych komunikovala s rodinou hlavně.
Takže ten Seznam pro vás slouží jako takový ten rozcestník tam?
Ano.
A jiné stránky třeba nemáte oblíbené mimo něj, které byste vyloženě navštěvovala?
Ne...
Jak postupujete, když potřebujete třeba něco konkrétně vyhledat?
Přes ten Seznam většinou, že si tam zadám, jako třeba tu kulturu nebo tak... Nebo třeba i na Google
taky.
Jak dobře byste řekla, že se orientujete na internetu?
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Z deseti?
Třeba.
Tak asi pět nebo...
Cítíte tedy, že máte nějaké nedostatky, které si uvědomujete?
Určitě mám, já nevím... Já jako většinou se třeba zeptám syna nebo dcery nebo i manžela... protože já
bych se k tomu možná dopracovala, ale velmi těžce, takže oni mi řeknou fintu, jak se dá jednoduše, i
s tím chytrým telefonem, pracovat.
Máte účet na nějakých sociálních sítích? Jako je třeba Facebook nebo Instagram nebo tak nějak?
Ne.
Co si o sociálních sítích myslíte, máte na ně nějaký názor?
No určitě je to dobrý, zvlášť pro větší skupinu lidí třeba, Facebook, třeba i ve škole, že si rychleji
domluví akce nebo cokoliv. Ale dá se to teda i dost v dnešní době, co jsem slyšela, zneužít, že. Nebo i
zneužívá. Ale já jsem s tím... v životě jsem to nepotřebovala nebo jsem ani neměla chuť se někde
zviditelňovat. Stačí ten WhatsApp, ten je prakticky vlastně pod tím Facebookem, žejo?
Vlastní to stejná firma.
No. Ale to mi přijde, že je to takový jako uzavřenější, že se tam... i když asi se tam může taky každej
dostat, ale taky tam nezveřejňuje něco důležitýho, intimního nebo já nevím, jestli mi rozumíte. Ale
určitě jako je to dobrá věc, akorát vždycky mně přijde, že se to... vzniklo to pro dobrou věc a pak se to
tak nějak jako zneužilo. Nebo zneužilo, jako že se to příliš zvrtne, jo? Že pak už... že tam vlastně
prakticky i malý děti můžou nebo jsou a... asi tak, no.
Kromě těch dětí, napadá vás ještě nějaký způsob jak vám připadá, že se to zvrtlo?
No děti, ono třeba ty fotky, jak si lidi posílají, tak to prakticky je v nějakým úložišti, kde si to může
kdykoliv najít snad, jsem slyšela. A zneužít třeba já nevím... kolikrát je nějakej jako průšvih, že
celebrity měly nějaký fotky a pak se to jako zveřejnilo. Asi je to nejhorší, že to může kdokoliv zneužít,
kdo se do toho nabourá.
Dobře, jako poslední tu máme právě ten chytrý telefon. My už jsme o něm tedy mluvili, ale
kdybyste měla shrnout, jakou roli hraje ve vašem životě.
Mně nahrazuje teda ten počítač nebo to, co potřebuju na počítači. Já taky jsem hlavně chtěla tenhle
telefon z důvodu, že i ráda fotím a čili že má lepší fotky, větší kapacitu... No a i právě ten WhatsApp,
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přes který komunikuju se sestrou, která žije v zahraničí, jednoduše. No a jinak telefonování... víc vám
k tomu neřeknu, já ho víc ani nepoužívám.
Nějaké další aplikace třeba tam nemáte stažené?
Nemám.
Dobře. Pamatujete si, odkdy ho vlastníte? Kdy jste měla první chytrý telefon?
Asi pět let myslím, v dvaapadesáti někdy...
Co vás přimělo si ho koupit?
Mně ho koupily děti. Nebo děti, manžel s dětmi, asi prakticky z tohohle důvodu, abych mohla fotit. Že
to budu mít při ruce a...
Pamatujete si, jaké to bylo si na něm zvykat?
Nebylo to zas tak složitý, ale že bych se na to vrhla, honem to studovala a... tak to nebylo. Spíš tak
postupně. Vždycky když jsem něco potřebovala, tak...
Zmiňovala jste, že jste se na něm postupně tak naučila a že vám přitom pomáhala i rodina?
Jo, děti...
Dobře, tím uzavřeme tady tu část. Teď bych se chtěl vrátit ještě před revoluci k dobám komunismu.
Pamatujete si, jaký jste měla tehdy vztah k tehdejším médiím? Teď myslím noviny, rozhlas a
televizi. Co jste si o nich tehdy myslela?
Já jsem prakticky noviny vůbec nekupovala. Televizní noviny jsme nesledovali, protože to byly pořád
dokola stejný řeči o tom, jak jsou úžasný, jak se buduje. Prakticky zkreslený zprávy. A... takže jako
mladá jsem to nesledovala vůbec... Prakticky televizi jsem koukala, ale nemůžu říct, že bych sedla a
koukala na televizní noviny, to jako opravdu ne. Mně přišlo, že prakticky se z toho člověk nic nedozví,
jako co třeba se děje ve světě, to bylo všechno jako zkreslený. Všechno to bylo spíš, Sovětský svaz,
úžasný, a jak budujeme. Takže...
Vzpomenete si, při jaké příležitosti třeba byla takhle televize zapnutá v domácnosti?
Večerníček, to byl nejvíce sledovaný pořad (smích). Ne, pak byly nějaký třeba seriály, ale... řekla bych,
že jsme ani tu televizi tolik nesledovali. Že spíš se četlo víc a třeba ty ruční práce, jak jsem říkala, třeba
jsme si pletli nebo něco. Nebo jsme i víc času trávili jako mladý pohromadě, šli jsme si třeba sednout
někam na čaj nebo na víno a doma jsme moc neseděli a televizi neměli puštěnou. Protože opravdu ty
pořady tenkrát byly dva programy.
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Teď když tedy přišla revoluce, tak média se hodně změnila. Přišly nové formáty, nové typy, nové
obsahy, které tam člověk najednou viděl. Pamatujete si, jaký jste z toho tehdy měla dojem?
Tak určitě jsme byly nadšený, protože to bylo úplně něco jinýho a měli jsme z toho pocit, že opravdu
se člověk dozví pravdu, tak jsme to sledovali. Přišly sem ty seriály různý, žejo... Ale já jsem pak měla
trošku jiný starosti, protože jsem přišla do jinýho stavu, vdávala jsem se, takže jako... Jak říkám, jsem
tím nežila. Ale určitě sem vplulo spoustu... neříkám, že dobrejch jen. Nějaký ty seriály byly taky
příšerný nebo... ale co se týče zpravodajství, tak určitě to bylo něco jinýho, no.
Vzpomenete si tehdy v 90. letech, jakou hrála televize roli ve vašem životě? Lišilo se to od toho, jak
ji sledujete teď?
Stejný...
Co se týče třeba těch novin, vy jste říkala, že dřív jste jich kupovala mnohem víc než přišel internet,
než přišel mobilní telefon. Pamatujete si třeba po revoluci, co jste kupvoala, co vás jako zaujalo
nejvíc z těch nových formátů, které se objevily?
Já si nevybavuju z těch novejch formátu. Ještě před revolucí jsme kupovali... Mladý svět myslím, že se
to jmenovalo, časopis? Noviny, to jsme nekupovali. Ale po tý revoluci, to si vážně nevybavím. Takže
jakoby, čím bych byla nadšená, to jako fakt ne.
Dobře, vůbec nevadí. Můžeme jít klidně dál. Tohle jsou takové obecnější názorové otázky. Jakou
roli si myslíte, že by média měla hrát v demokracii?
Role médií v demokracii? Já nevím, co vám mám na to říct, vždyť jako...
Co myslíte, že by měla média dělat ve fungující demokracii?
Tak jako, pravdivě informovat nebo... aby víc lidí třeba sledovalo zprávy nebo dění... No hlavně
pravdivě, žejo. Protože... prakticky to, co dřív bylo nebo teď třeba v těch televizích, když třeba
poskytují... jak jste říkal, i to Čtčko nakonec, tak člověk si říká, čemu má věřit... Jestli to taky není
nějakým způsobem ovlivněný takže... asi tak.
To byla moje návazná otázka – jestli si myslíte, že česká média tu roli, kterou by měla mít
v demokracii, splňují?
No, já si myslím, že ne...
Co vám připadá, že nesedí? Z čeho tahle myšlenka vychází?
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No... prakticky, pak si... Já nevím, je to takový... třeba právě když jsem pak s kamarádkama a bavíme
se, tak ta jedna její dcera pracuje pro Milion chvilek a když mi pak řekne, jak to vlastně všechno je a
kdo co vlastní, co zkorumpovaný jak je, tak prakticky to, co čtete nebo slyšíte v televizi, je úplně jiný.
Čili například pak to nemá smysl ty noviny číst, nemá smysl se koukat na televizi. A ona říká, že
prakticky jako pravda. Jedině snad E-15, tak...
Co?
E-15, noviny. Tak tam že snad opravdu pracují novináři, kteří to opravdu... je to podle skutečnosti.
Takže asi tak.
Proč myslíte zrovna E-15?
To mám od tý kamarádky. To právě doporučila, že jedině...
Když takhle vidíte něco, nějakou zprávu v médiích, a rozhodujete se, jaký si na ní udělat názor,
jestli jí uvěřit nebo neuvěřit, tak jak postupujete? Podle čeho se rozhodujete? Co pro vás hraje tu
roli klíčovou?
Tak jako podle toho, jaká ta zpráva je...
Řekněme teď třeba o politice české, když jsou zprávy.
No, k tomu jsem skeptická, jako opravdu, co se týče politiky. Já... prakticky Xkrát člověk něčemu věřil
a pak se, pak zjistil, že to tak není, takže co se týče těch politiků... už prakticky nevím, no. Třeba i koho
volit nebo... Vždycky mi přijde, že pak se to změní, přijdou tam jiný lidi. Asi tak.
A co se týče zpráv, které se třeba netýkají politiky, které se týkají nějakých jako událostí, které se
staly ve světě nebo tady u nás?
No tak v tom případě si myslím, že jsou pravdivý, to mě celkem stačí...
Tím navazujeme na další otázky. Jak moc se díváte na vlastnictví médií. Jakou roli pro vás hraje při
výběru? Vy jste vlastně hned na začátku mluvila o novinách, o tom, proč jste přestala číst tu
Mladou frontu.
No, protože to není dobrý, protože to pak opravdu jsou ovlivněný média. Když je někdo vlastní, tak
pak... to není objektivní nebo... k tý určitý osobě tam nemůže být žádná kritika, nic.
Jak myslíte, že by tohle mělo být vyřešeno?
To netuším, to opravdu nevím, jak to vyřešit...
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Vnímáte v tomhle smyslu rozdíl, když přejdeme k televizím a k rádiím, rozdíl mezi veřejnoprávními
a soukromými médii?
No jsem vždycky skeptická, ale jako, proto sleduju právě Čtčko nebo ten Radiožurnál, doufám, že se
jim dá věřit.
Co si myslíte, o těch soukromých televizích, jako je právě Nova a Prima, když přijde na
zpravodajství, které mají.
Tak většina třeba je stejná jako na Čtčku, ale jinak, oni se moc nepitvají, co se týče našich politiků. Je
to takový... třeba vůbec zprávy tam nejsou, jo? Jsou, jak bych to řekla, Nejdou do hloubky nebo se
vůbec o tom nezmiňujou. Přijde mi, samozřejmě, že to asi nechtěj moc rozpitvávat, když je nějaká
třeba kauza nebo něco.
Myslíte tedy, že v těch veřejnoprávních médiích, jako je ČT, je to lepší?
Řekla bych, že lepší. Nebo teď na tom Seznamu je, jestli jste viděl v televizi, tak tam jako mi přijde, že
tam třeba víc to rozebíraj nebo to otevřou nebo šijou do toho.
Jak moc považujete v dnešní době vlastně jakoby... orientaci na internetu za důležitou?
Jako já si myslím, což já teda nedělám, že je důležitý jít s dobou, protože... prakticky se to všechno
vyvíjí a kdo zaspí, tak už pak asi do toho nenaskočí. Čili že asi je dobrý se orientovat a používat ho, no,
ale... pravdou je, že asi starší generace, ještě asi starší než já nebo já tam vlastně už taky spadám, tak
aby mi neujel vlak. Určitě je to důležitý.
Co pro vás představuje třeba největší výzvu když přijde na orientaci na internetu?
Výzvu?
Když říkáte, že starší generace si musí dávat pozor, aby jim neujel vlak, tak v čem vám připadá, že
ujíždí?
Já mám pocit, že třeba dneska spoustu lidí nakupuje pouze přes internet a prakticky může nastat
doba, že pomalu si nekoupí ani rohlík. Čili že asi tohle a i bankovnictví, žejo, tyhlety platby, všechno.
Takže asi by... je dobrý umět se v tomhle orientovat.
Jak si myslíte, že internet ovlivnil naší společnost obecně?
Velmi, protože prakticky lidi teď komunikují jenom přes inter... nebo já nevím procentuelně kolik, ale
zkrátka hlavně přes internet... Mně přijde, že kolikrát se spolu jako už normálně nebaví, jako že by se
sešli. No a prakticky, bez toho už to asi jako ani nejde, už by nebyla cesta zpátky, žejo. Protože je fakt,
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že spoustu lidí, když třeba jedu metrem, tak vidím, že spousta lidí je na tom mobilu. Neříkám, že by
komunikovali, ale ani po sobě nekouknou... rozumíte? Takže velmi si myslím, že ovlivňuje.
Myslíte, že je to dobře nebo špatně?
Já si myslím, že ten internet je jako dobrá věc, ale nesmí... na druhou stranu nesmí se nic přehánět.
Ale tím pádem, kdo u toho tráví jakoby většinu času, tak je to naprostý šílenství. Prakticky jsou lidi,
který nejdou ven, nejdou se projít, žijou jenom počítačem. Neříkám, když je to jejich profese, ale je to
hrozný no, když se to přežene.
Jak ovlivnil internet váš život konkrétně?
Já bych řekla, že mě moc ne. Akorát to, že můžu komunikovat, jak jsem říkala. To bych mohla i
telefonovat, dobře. Ale mě moc neovlivnil, jedině, já nevím, ty maily... Mě ne.
Ani když přijde na to shánění informací?
To, asi bych si je sehnala, že bych normálně šla a koupila si noviny a mrkla se, co tam je, nebo na tu
kulturu bych se podívala přímo. Bylo by to komplikovanější, jet se podívat, co kdy kde hrajou. Asi
jedině tohleto, že to usnadní život, no.
Jak si myslíte, že internetové stránky a obsahy, které tam vidíte, jak si myslíte, že jsou financovány,
a jaký na to máte názor?
Jak jsou financovány? No, to bych chtěla vědět a to nevím.
Nepřemýšlela jste nad tím?
Reklama asi, jediný mě napadá.
Co si myslíte o reklamě na internetu?
Tak asi že ta je důležitá. I v televizi vlastně...
Nevnímáte ji nějak jakoby třeba jinak? Na internetu se vám reklama může jakoby přizpůsobit podle
toho, co si prohlížíte.
To je pravda, to se mi taky stalo. Tak, někdy je to otravný, ale tak svým způsobem... nevadí mi to.
Musí to být prostě.
Jo.
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Mám už jen takovou poslední zastřešující otázku. Kdybyste měla nějakým způsobem shrnout to,
jakým způsobem se vyvíjela média od doby před revolucí až poteď, a jak to ovlivnilo váš život? Co
byste k tomu řekla v pár větách?
Jak se vyvinuly od revoluce média a když to srovnám, co bylo před revolucí? To se nedá, to je moc
markantní...
Vemte to z hlediska svého života, jak to ovlivnilo vás?
Jako mě, jak bych to řekla. To je markantní rozdíl, třeba jenom ty telefony, dřív pevná linka, žejo
nebo... co, dřív byly telefonní budky, Dneska má člověk telefon imrvére možnost... jít na ty média
nebo připojit se na internet, neskutečný. To je div, jak to člověk jako vydržel ve středověku nebo...
Tak jako ovlivňuje, ale teď nevím, jak vám to mám jako... procentuelně nebo...
Ne, jde jen o to, když se zamyslíte nad tím, jak jste žila předtím a jak žijete teď, a jakou roli v tom
hrají věci, které jste tehdy neměla. Média a elektronika.
Já zas tím, jak jsem... jak žiju, tak praktickej zas tak velkej rozdíl to není, jak jsem žila dřív a teď. Ale
samozřejmě třeba ten telefon když použiju, tak je to neskutečnej rozdíl a vlastně ta elektronika taky.
To je vlastně i v domácnosti, že to usnadní člověku život. Ale v mým případě zas to není tak ohromnej
rozdíl, no.
Dobrá, pokud vás k tomu nenapadá už nic víc, tak můžeme finišovat.
No... já myslím, že víc třeba ovlivnil mladou generaci. Jako vás a trošku starší. Myslím, že mě a co
mám alespoň vrstevníky, tak prakticky žijou podobně a nebo dokonce ani počítač doma nemají. Taky
znám takovýho. Takže... takže asi tak. Já si docela umím představit, kdyby teda internet nebyl, tak
taky bych bez toho byla živa. Něco jinýho třeba ten telefon, tak to je pro mě tak jako nejvíc důležitý.
Spíš ještě, i kdyby byl přes internetu, ale dejme tomu když jsem ještě neměla ten chytrej, tak
předtím, že člověk vlastně může kdykoliv si zavolat nebo SMSku poslat, tak to vlastně beru jako
bonus, že mám i ten přístup. Ale pro mě asi tak velkej rozdíl jako to není, no.

Rozhovor 12
Respondentka (MK), 53 let

Dobře, začneme tím, že by ses mi krátce představila. Kolik je ti let, co jsi vystudovala a jak se
vyvíjela tvoje kariéra dodnes?
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Kolik je mi... 53! Vystudovanou mám Střední ekonomickou školu v Táboře a kariéra (smích). Ta je
vesměs pořád to samé. I když, začala jsem jako finanční účetní a pak jsem po rodičáku šla do školy,
kde jsem dělala hospodářku, tenkrát se tomu říkalo hospodářka, no a pak školy přecházely do právní
subjektivity a tam jsem přičichla ke mzdám , to je rok 92, 3. No a od té doby dělám výplaty!
Dobře. Tohle byly pracovní věci a když nejsi v práci, jaké jsou tvé zájmy? Jak ráda trávíš volný čas?
No, ráda mám hudbu. Ráda mám knihy. Ráda brouzdám po internetu a ráda se vídám s kámoši a
kámoškami.
Dobře. Když ti řeknu pojem veřejné dění, co to pro tebe znamená?
Veřejné dění? (smích) První, co mi naskočilo, byl Milion chvilek. Veřejné dění pro mě znamená, že
koukám na zprávy a strašně se rozčiluju. Veřejné dění je v současné době jeden velký hnus. Ale zase
je dobré, aby člověk byl v obraze a nebyl za ovci.
Tudíž se o něj zajímáš.
Ano.
Dobrá, to bysme měli takhle na úvod. Začneme u toho veřejného dění, říkáš, že je dobré, když se o
něj člověk zajímá. Když se chceš dozvědět něco víc, odkud čerpáš informace?
Internet. Internet, tam louskám všechny možné zprávy, buď na Novinkách nebo na iDnes, pak na
Facebooku mám nastaveno Aktuálně.cz, ČT24, všemi možnými směry se snažím jít, abych si
ověřovala spíš ty informace. Jako ne že si přečtu jednu zprávu a beru ji jako stoprocentní. Jako
většinou se snažím opravdu si to ověřovat. No a potom samozřejmě koukám na Čtčko na zprávy.
Nebo ČT1 nebo takhle, to už...
Jasně. Ostatní televizní stanice, tam...
Samej bulvár. To nepovažuju za zprávy (smích).
Dobrá. A když přejdeme na tvé zájmy, zmiňovala jsi hudbu a knihy. Používáš k tomu třeba internet
nebo jiná média?
K vyhledávání nových knížek... knihy jako takové si kupuju, mám ráda knihy jako takové... praktické
jsou samozřejmě ty čtečky, ale já mám úctu ke knihám a proto jako si radši koupím knihu a držím
(smích). No a informace, třeba zajímavé knihy, si prostě vyhledám na internetu. To samé hudba,
zvlášť když je něco nového, zjistím si k tomu, klidně si i stáhnu na poslech, jestli se mi to bude líbit, a
pak zase jdu a kupuju si. Když se mi to fakt líbí, jdu a koupím si originál.
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Odkud třeba takhle stahuješ tu hudbu?
No to mám jako... já si to jako... samozřejmě Youtubko a... teďka ono mi to občas prskne. Já si jako
název si dám, a ono si to jako najde a co mi pustí (smích), přes to jedu!
Přes ten vyhledavač tedy?
Ano, ano.
Dobrá. Ještě si uděláme takový přehled. Máš doma televizi?
Ano.
Rádio?
Ano.
Počítač?
Ano. Teda, já ne, druhá polovina. Já mám noťas.
Máte to takhle mezi sebe rozdělené, že jakoby ty máš ten notebook pro sebe, on má ten pevný pro
sebe.
Jasně!
Tablety nějaké?
Ten jsem měla, ale dala jsem ho dceři, protože jsem ho nijak moc nepoužívala. Protože když někam
jedem, tak já si ten noťas balým s sebou a...
Jasné. A chytrý telefon vidím, že máš.
Ano a na nabíječce mám chytré hodinky.
Ano?
No hele, normálně jsem z nich úplně zfamfrnělá teda jako! Fakt skvělej vynález.
Já je třeba vůbec nemám. Co ti dávají?
Já jsem... takhle, jak jsem k nim přišla začnu. Já jsem dělala v T-Mobile a tam mně dali na 14 dní
testovat Samsung Gear. A už jenom jako ten design, takovej jako, Matrix (smích). A pak vlastně když
jsem zjistila, že můžeš s nima telefonovat, že nemusím mít jako mobil a můžu telefonovat
hodinkama. Když mi někdo volá, tak kouknu na hodinky, když mi přijde SMSka, tak hned vidím, kdo
mi píše a co mi píše. Tak jako, tohle je asi pro mě to nejdůležitější. Že jako nemusím hledat jako
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mobil. Samozřejmě musím být v dosahu mobilu, já jako mobil mám, ale jako, běhám si po bytě a jsem
neustále na příjmu. Což jako... Když nechci, tak to můžu uťafnout a... jako... nic mě vlastně neruší, jo.
To je jako naprosto v klidu. Je tam na nich dobrý to, že mi to jako změří tep, zjistí, kolik jsem udělala
za ten den kroků a jako. Hudbu vlastně můžu... jako nemusím, když jedu MHD, tak hudbu když
poslouchám, tak si jedu přes hodinky, můžu si to přehodit, zesílit a tak dále, protože nemám (smích)
sluchátka s ovládáním. Jako... jo. Mě prostě berou (smích).
Dobře. Měl jsem respondentů už přes deset a zatím mi nikdo neřekl, že má takhle chytré hodinky,
to jsi mě zaujala.
No, já jsem pak dostala... Mně ty hodinky klekly, jako nabíjení mi jaksi skončilo, tak jsem pak dostala
taky vlastně ty Samsung, ale jako novou verzi těch hodinek, to jsou Gear zase, a ty jsou jako
designově jsou hezčí... jsou jiný, já nevím. Tamty byly unisex, tyhle jako opravdu jsou dámský, pak
jsou vlastně pánský a pak je sportovní verze. Přijde mi to zase, že je to jenom v detailu, jako rozdíly
jsou v detailu, ale ty dámský jsou jako moc hezký.
Že máš takovýhle přehled, kdy ses o to začala takhle jakoby zajímat?
V T-Mobilu?
Začalo to v T-Mobilu. A to bylo proto, že jste nějak museli, nebo...
Nene, tam vlastně... Tak jako mobily, žejo. Já jsem v T-Mobile měla na starosti shopy a úžasní lidé tam
jsou, na shopech, a já jsem jako služební mobil jsem vyfasovala HTC a vždycky, když jsem tam s tím
něco dělala, tak jsem si to akorát rozhasila, tak jsem pak vždycky jen oznámila, hrála jsem si se svým
THC (smích). Tak jako, měli ze mě bžundu, nejdřív se posmívali, ale postupně jsem začala. Já jsem
byla odpůrce dotykáčů, pak jsem vlastně postupně přišla na to, že to tak špatný není, že si to sklo
můžu očistit, to pro mě byl největší problém, a tím pádem jsem začala víc a víc do toho tak nějak
zabředat, začalo se mi to víc líbit a právě že vždycky, když byl nějaký nový mobil, tak se na něj dělala
prezentačka, jsem byla poslouchat, pokud mi to dovolili, tak si s ním trošku pohrát. No a tam to
vlastně začalo.
Dobře, tak jo. Tady od toho se přesuneme k jednotlivým typům médií a chtěl bych začít novinami a
časopisy. Jakou roli hrají v tvém životě, jestli vůbec nějakou?
No, denní tisk asi už jako... i když, kecám. Každý ráno vlastně čapnu metro, když jdu na... když jedu do
práce. Za pár stanic ho přelouskám, schovám ho pro druhou polovinu domu a tady si beru E-15, což
jsou skvělý noviny. Ty jako se povedly. Tak jako to ano, tam jako je spousta dobrejch informací. Jinak
jako vlastně žádný noviny nic. Časáky, to už jako občas, spíš ty hudební.
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Dobře – a dřív jsi toho třeba kupovala víc?
Dřív jsem kupovala Mladou frontu, to bejvaly, kdysi to bejvaly kvalitní a dobré noviny, pak se z nich
stal bulvár ala Blesk, takže tím pro mě noviny skončily. A k jiným novinám jsem už vlastně nepřišla. A
jestli chceš za dob socíku, to jsem četla Svobodné slovo a Práci. Rudé právo ne, z toho bolely ruce
(smích).
K tomu se ještě dostaneme, k době socialismu. Teď se chci ještě zastavit u té E-15. Proč si myslíš, že
to jsou dobrí noviny, co se ti na nich líbí?
Já se přiznám, že informace, co si tam přečtu, tak jsou potvrzené... Vím, že několikrát, když jsem si
vyhledala právě ty potvrzovací jiný verze, že to, co tam napsaly, je skutečný, že jsem si našla tu
informaci i jinde, že je shodná. A přijde mi to jako, opravdu jako, že jdou k věci. Že tam není opravdu
taková jako ta omáčka, to prostě, co se tam nabaluje. Není. Jsou takový krátce, jasně, výstižně. Tak,
to je přesně můj styl, který mi vyhovuje.
Jak říkáš, že si vyhledáváš nějaké informace, to děláš prostřednictvím toho internetu?
Ano, ano. Ale opravdu jako zjišťuju z vícero stran, jako když mě něco opravdu zajímá, tak si ověřuju
třeba na třech čtyrech místech jako zhruba. Tak nějak jako, tu informaci. Třeba když jako zemřel
David Bowie, tak jsem nechtěla věřit, aniž bych si to ověřila. Protože jako vím, že spoustě se stalo, že
několikrát vyhlásí, zemřel ten a ten, a ono to tak vlastně není a zaplať pánbůh za ty dary.
Ještě kdyby ses měla zamyslet nad tím, jaký máš názor obecně na výběr novin v Česku, který je.
Jestli ti přijde, že je dostatečný, že plní svoji funkci.
Já nevim... jako jsem spíš z těch novin smutná, protože... mi vadí, že vlastně vlastníky novin viz Babiš,
jako Mafra, a tak dále... Takže tohle mi vadí. Jakože vlastně jsou... jako vracíme se zpátky, kde jsme
byli. Že jako se určí, co se může psát a nepíše se... rádoby pravda, teda jako, pravda je velice
subjektivní, takže... prostě nepopisujou se věci pravými jmény, je to špatně, upadá to. Těžce to upadá
ty noviny jako takové. Což mně vadí. Noviny jako jsem byla strašně ráda po té revoluci, že jako začaly
noviny psát otevřeně, že novináři dělali svoji práci, dělali ji dobře a... Prosímtě, nemluvím o bulváru,
jo? To je jako kapitola sama pro sebe, to jako ne, to nejsou noviny.
Dobře, teď se přesuneme k televizi. Jakou roli hraje televize v tvém životě?
No, často je to zvuková kulisa (smích). Já prostě přijdu, zapnu a prostě je tam, že tam někdo mluví. To
jako asi tak nějak. To je nejčastější, jako největší procento. Ale... potom začne počasí, tak na to
kouknu, ale jakmile tam začnou dávat takový nějaký zprávy o tom, jak támhle na Novém Zélandu jako
bouchne sopka, támhle se objevil u Filipín nějaký tajfun, tak v ten moment jako zjišťuji, že ten mozek
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vypne. A jsem ráda, že se vybičuju k tomu, abych vlastně koukala, jak vůbec má být. No a pak vlastně
zprávy. Pak už kolikrát jako zjišťuju, že vlastně ty zprávy mi přijdou takový monotematický, no. A pak
sport, no. Na ten ráda koukám. No ale jako, co se týká sportu tak ano, mám ráda fotbal, takže ráda
koukám. Ne naší ligu, naše liga není fotbal, to je prostě pláckovej fotbal. Ale mám ráda, když jsou ty
mistráky, a ještě mě baví ta různorodost stylů hraní. To se ráda koukám. Hokej mě nebaví, ale fotbal
(smích).
Na čem sleduješ?
No, na Sportu.
ČT Sport?
No.
Říkala jsi, že sleduješ většinou ty Čtčka. Sleduješ nějaké další kanály?
Jo! Prima Krimi, tak to koukám. Na Zoom, Prima Zoom, výbornej kanál. Mám ráda... jako ČT má zase
pěkný dokumenty na tý Dvojce. Ale Prima Zoom jako výborný.
A co třeba zahraniční kanály nějaké? Třeba kabelovka?
Nemám kabelovku, ne. Jako, nestíhám naše programy, to co máme nabídku klasickou nějak nestíhám
jako. Já mám spíš televizi opravdu jako, prostě jí jako poslouchám, protože jí mám za zády. Když
sedím u noťasu, tak jí mám za zády, takže jí vesměs poslouchám. To už musí bejt, abych na to
koukala. To opravdu musí bejt nějakej zajímavej pořad. No tak jako, když jsme u toho fotbalu. Mám
zjištěno, že nesmím mít na nohách pantofle a nesmím sedět u konferenčního stolku, protože já kopu
s nima (smích).
To je nějaký skleněný konferenční stolek?
Ne, máme teda dřevěný, ale já jsem omlácená, žejo. A teď když nesedím u stolku, ale mám na nohách
pantofle korkové, tak ta pantofel lítá a vždycky něco rozmlátí, žejo. Jsem u toho strašná raubířka u
fotbalu. Ale když skončí zápas, jsem zase normální (smích).
Co si myslíš celkově o výběru televizí, které se ti nabízí? Jsi s nimi spokojená?
Jo, mně to stačí.
Co třeba když si vezmeš, jak jsi sledovala televizi dříve. Změnilo se to nějak?
No, dřív nebylo pořádně na co koukat (smích). Tam nic nebylo!
Před revolucí teď myslíš.
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(smích) Jo! Neříkám, že teď jako... jako jo, samozřejmě dá se vybrat, ale... říkám, díky jakože... Prima
Zoom a ta ČT24, to taky koukám, tam je výbornej Hyde Park! Ten moderátor, já bych mu dala
normálně cenu, ten to dělá tak krásně! Ježíšku na křížku, on je fakt úžasný. Úžasný. Hyde Park, to je
fakt jako, to je láska (smích).
Dobře, teď přejdeme k rádiu. Jakou hraje roli v tvém životě?
Tak jako přiznám se, že kdybych si měla vybrat, nechám ti doma televizi, nebo rádio, tak řeknu, vem
si televizi, nechám si rádio... Jako rádio je pro mě velmi, velmi důležité.
Jak ho posloucháš? Při jakých příležitostech?
No... první ráno (smích). Vstanu, rozlepím víka, pouštím rádio. Ale jako jinak... Když jsem doma úplně
sama, tak to pouštím rádio. A tady v práci z noťasu si ho pouštím, online.
Jaká rádia posloucháš?
No, nejraději mám RockZone, pak Rádio Beat. A jinak jako tak nějak... ještě, já nevím, teďko ten Český
Rozhlas a oni jsou různý, jak takový různý jako podprogramy. Nevím, který to je stanice. Tam jako
občas taky maj hezký rozhovory, ale to nejčastěji v autě.
RockZone a Rádio Beat, to jsou rocková rádia. Posloucháš to hlavně kvůli hudbě, nebo kvůli
nějakému mluvenému slovu a dalšímu obsahu?
No, RockZone hlavně kvůli hudbě. Rádio Beat, u toho hlavně... to je takový trošku jiný, tam jsou spíš
rockový věci, na RockZone metalový věci. Neříkám, že všechny jsou metalový věci. Neříkám, že jenom
metalový, ale... na tom Rádio Beat hrajou tedy jenom rockový. Občas se stane, že je odchylka, ale
tam právě u toho ještě podaj informace. Mají tam dobře udělaný zprávy na Beatu, lepší jak na
RockZonu, to musím uznat. Tak, když prostě podle toho, co potřebuju. Když potřebuju se soustředit
celej den na práci, tak to mi vyhovuje právě ten RockZone, že vlastně když čtou zprávy, tak já vesměs
vypnu a je to vlastně jen takovej podkres. Jako, hrobový ticho by mi asi... jako, zvykne si člověk, ale
asi by mi vadilo hrobový ticho. Ale jsem ráda, že to nemusím mít přes sluchátka kvůli zase mobilu,
takže... to jako takhle asi.
Takhle jsi poslouchala rádio už jako od revoluce? Změnilo se to nějak?
Hele, nezměnilo. Já jsem poslouchala rádio vždycky víc než televizi. Preferovala jsem to vždycky, radši
rádio než televizi.
Dobře. Přejdeme teď konečně k počítači. Jaký má v tvém životě počítač význam?
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Jsem asi už na něm závislá. Jak se jmenuje ten psychiatr, co léčí závislost, teď mu nepřijdu na jméno.
Ten by asi ze mě neměl radost.
Jak se to projevuje?
No, jako přijdu automaticky... jako, jdu... třeba ráno, jdu, zapnu rádio a jdu otevřít noťas. Tahám
noťas jako furt s sebou, žejo. No ale je fakt, že jako je to hlavně, já mám neustálou potřebu být
informovaná. A nemyslím tím jako maily, Facebook, tohleto já nemusím. Jako fajn, ale... potřebuju
mít to povědomí, co se děje u nás doma, jako v republice, ve světě. Kvůli tomu. Aby mi náhodou něco
neuteklo (smích). Tak kvůli tomu. Já tam třeba nemusím bejt jako, že bych u něj pořád seděla. Jako to
ne. Ale prostě...se seberu a podívám se, co se děje ve světě, co je novýho u nás, a pak prostě si dělám
svoje věci.
Nepamatuješ si, kdy jsi tohle začala mít?
No, to jako nevím přesně... no já jsem si pořídila... v 97, 98 roce svůj starej počítač. Jako na ohmatání.
Nějakej první jakoby?
No! To bys čůral smíchy dneska, kdybys to viděl. Takový to... koupila jsem si i ten modem jako
k tomu. To byl takovej ten správnej, takovej ten zvuk pískavej.
Telefonický připojení.
Ano, ano, tak tak. Takže to byla hrozná legranda jako v tý době. Ale asi ještě tenkrát nějak ne, ale
potom... já nevím, člověče... Já to beru podle dcery, víš. Tak asi 2004, 2005, tak nějak to začalo, že
jsem na tom internetu jako... visela víc. No, s tím zbývajícím časem, tak vlastně jako po kapkách...
Hrálo v tom roli třeba i jakoby zaměstnání, že v zaměstnání ses setkávala s internetem?
Je, tak jako... když ti řeknu, moje seznamka s počítačem v zaměstnání byla v roce 1992 a byl to fakt
styl pokus omyl. Jako, na mě tam vybafla nějaká hláška, opravdu chcete smazat? A ne, abych klikla na
ne, řvala jsem na něj ne, nechci! Než mi došlo, že mám zmáčknout tohle (smích). Tak to byla moje
seznamka s počítačem a jako... je pravda, že čím víc člověk používá počítač v práci, tak jako... přišel
na, a samozřejmě k tomu internet byl strašně drahej, to se platila každá minuta než, ježiš, to byli
vykořisťovatelé ale, mi to tak dochází! Pak jak začal být volnější přístup k internetu a byl i v práci, tak
jako... no... mělo to na to vliv, ano. Práce s počítačem v zaměstnání.
Jak jsi říkala s těmi začátky, kdy tam byly ty tabulky. Pamatuješ si, jak ses učila? Co ti třeba dělalo
problémy, jak dlouho ti trvalo, než ses stala kompetentní uživatelkou?
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Vem si, že třeba v tý době jako nějakej Word a Excel jako nebyl. To se psalo v té 602 a to jako byla
hrozná hitovka jako. To je opravdu tak těžký retro ale, když si na to vzpomenu (smích). A... to je...
všechno to vlastně pak byl pokus omyl. Mně to nijak nedělalo problém jsem zjistila, já jsem do toho
zabředávala docela rychle. Mě teda překvapilo, taková věcička, mi říkala nedávno Patricie, jsme něco
řešily, moje šéfka to je. A já říkám právě ohledně tabulek, podklady na mzdy, to je vlastně excelovská
tabulka, a my jsme se bavily a já jí vlastně popisovala tu činnost. A ona na mě koukla a říká: Vy jste
první mzdovka v mojí praxi, která mluví o Excelu úplně v klidu a nestresuje se (smích). Takže ano,
Excel považuji třeba za velice výborný vynález. Tomu, kdo ho vynalezl a zdokonaluje, tomu děkuji.
Pomáhá to. Neumím spoustu věcí s Excelem, to chraň pánbůh, nejsem žádnej jako fíkus. Mám
problém jako... asi nějaký vzorce bych dohromady dala, ale žádný jako BIG, no to ne. Když je nouze
nejvyšší, poradím (smích).
Obecně si tedy myslíš, že se na počítači orientuješ dobře?
Já si myslím, že jo. Samozřejmě jsou věci mezi nebem a zemí, který neumím, neznám, nevím. Ale ty
věci, co potřebuju k životu, to udělám.
A co se týče internetu, tam si taky myslíš, že se orientuješ dobře?
Jako, já si třeba myslím, že dobře. Ale co si pod tím představuje někdo jiný, to nevím. Jako zase,
informace, které potřebuji, já si tam najdu. A zase, klidně oklikou, je mi to jedno. Ale k té informaci já
se dostanu.
Dobře. My jsme se už bavili o nějakých internetových stránkách, které ty navštěvuješ. Že čerpáš
informace z toho Seznamu, jmenovala jsi iDnes. Napadnou tě ještě další internetové stránky, které
máš oblíbené, na které ráda chodíš?
(...) Když já vyloženě tak jako brouzdám naprosto neřízeně, jo, že narazím na nějakou informaci, tak já
si prostě dám do vyhledavače to gró, co potřebuju, pak si to vyzjišťuju, co mi to nabídne. Kam já to
ještě lezu... ty mozku, já nevím, já mám okno. Jako opravdu, říkám, jedu neřízeně. Nepamatuju si
potom, co je to za stránky.
Prostě Seznam, Google.
Tak, no. Prostě jako, co mi to tam nabídne, tak já se podívám, kde všude to je, otevřu si to a čtu.
Rozumím, dobře. Jaký význam pro tebe hrají sociální sítě. Co si o nich myslíš?
No, mám teda jen Facebook, nic jnýho nemám. Ale... ten Facebook jako je fajn.
Pamatuješ si, kdy sis ho založila a proč?
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Nedávno to na mě vybaflo, člověče. Vím proč, naprosto. To bylo jediný možný místo, kde najít jednu
kamarádku, co mě napadlo. Tak proto jsem si založila Facebook. Tak ale jenom kvůli ní jsem si ho
založila. Komunikovala jsem s ní potom úplně mimo Facebook. Pak jsem se k němu vrátila, že vlastně,
zase v T-Mobile. Tam jsem vlastně poznávala lidi, které jsem chtěla mít na Facebooku. Tak vlastně
takhle vlastně jsem pak rozjela ten Facebook jako ve větším měřítku. No a je to zpátky osm let.
Sleduješ tam tedy předpokládám lidi z T-Mobilu. Máš tam tedy i rodinu, přidala sis tam všechny
postupem času?
Jo, jo. Všechny, jak mi postupně přicházeli do života ti lidé a i jako chtěla jsem je tam mít.
Samozřejmě jako moje drahá polovina, ten ne, sociální sítě a takový věci, ne.
Jak často navštěvuješ Facebook?
No, díky hodinkám vím, kdy mi něco přiběhne (smích), takže kouknu jako kdo, co, jak a proč. Hlavně
jsem ráda, že opravdu jako, jak jsem měla vlastně v tom T-Mobile ty lidi ze shopů a shopy byly po celé
republice, tak jako... já mám radost, že třeba o těch lidech vím, že pořád vlastně jsem s nimi
v nějakém kontaktu, když třeba nemám čas jezdit do Liberce, do Ostravy, do Brna a tak dále, no
opravdu fakt všude. Takže... zaplať pánbůh opravdu za tyhlety sítě. A mám člověče ještě jednu, co já
to mám. Já mám ještě ten... WhatsApp mám ještě!
Messanger takový.
No, ten je fajn taky. Ten je fajn z toho důvodu, že vlastně... teď se mi vrátila kamarádka z Kanady a za
tu dobu, co byla v Kanadě jsme si psali, volali jsme si přes něj, takže ano, ten je fajn. Akorát jsem
zjistila, že třeba švára dělá v Abu Dhabí na ropný plošině ajťáka a tam je to zakázaný. Ne, Facebook
tam je zakázanej. To mě teda šokovalo. No.
Přispíváš i na ten Facebook nějakýma svýma fotkama nebo statusy?
Jasně! To si piš, píšu svoje storky a tak dále!
Při jaké příležitosti to třeba postuješ?
Když mám něco mimořádnýho. Pro mě mimořádnýho, když zažiju něco extra, něco silnýho. Třeba
letos když jsem poprvé v životě letěla letadlem, ještě do zahraničí. Jsem nikdy nikde nebyla, neměla
jsem nikdy potřebu. Tak všichni z mých kamarádů to věděli samozřejmě, že (smích). Tak jsem taky
měla potřebu se s nimi podělit o své zážitky jako z dovolené. Tak jako, co mi tam pobavilo a tak. Tak
to prožívám. Tak to, no. Opravdu říkám, když je něco fakt silnýho, co mě jako emočně zasáhne více,
tak mám potřebu to ze sebe dostat. A většinou právě se z toho vypíšu, no.
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Pamatuješ si, když sis tehdy ten Facebook stáhla kvůli jedné té kamarádce, co sis tehdy myslela o
sociálních sítích? Změnil se nějak tvůj názor?
Já jsem jako... je to furt stejný. Byly tak jako, fajn jsou tady, lidi je využívaj, někdo je využívá, ok. Mně
byly jedno. To jsem většinou měla tendenci jako telefonovat s těmi lidmi, ale postupem času zjišťují,
že mě nebaví telefonování. Radši napíšu SMSku nebo právě jako maila nebo na tom Facebooku nebo
ten WhatsApp, ale... jako... nebaví mě telefonovat.
Dobře. Ještě se zastavíme u chytrého telefonu, jakou ten hraje roli v tvém životě?
Je to návykový, jako právě ty hodinky, žejo. Abych vlastně mohla mít ty hodinky, tak k nim potřebuju
jejich telefon, je to návykový. Jako prostě... zpříjemňuje, zjednodušuje to život. Jako opravdu, můžu si
tam natahat hry, takže člověk, když si někde sedí, tak si může hrát hry, čekat. Někdo třeba čte knížky,
někdo čte časáky místo těch her jako, oukej. Já jenom vím, že když jako čtu knížku, tak mám tendenci
se začíst a nevnímám, přestanu vnímat čas naprosto (smích). Takže to jako radši si čtu jenom už
doma a ty časáky taky nějak. Časáky bulvárního rázu jako, těch je čím dál tím víc, tak to nějak už jako
ztrácí na hodnotě.
Říkala jsi, že původně jsi byla odporce chytrých telefonů?
Nojo, tlačítkáč, to si piš!
Tak co tě donutilo si to rozmyslet, proč sis koupila ten první?
Já jsem ho nekoupila, já jsem ho vyfasovala v práci jako služebák. Pomalu jsem uronila slzu teda, že
jiný není, ale zase opět to šlo rychle. Zvláštní je, že opravdu věci, který jako... dělaj člověka
pohodlnějším, že si člověk na ně zvykne, ale tak rychle!
Dobře, tak tím končíme tady tu část. Teď bych se chtěl na chvilku vrátit zpátky před revoluci.
(smích)
Co sis tehdy myslela o novinách, o televizi a rozhlasu?
Hele, tak... no... noviny jsem prostě jenom četla, že jsem je četla. Tak nějak pořád mám tu potřebu
být informovaná, ale ne že bych všemu věřila. V tý době jsem žila, takže jako viděla jsem a slyšela
jsem. Takže to co psali v novinách prostě bylo účelový. To, co říkali ve zprávách, bylo taky těžce
účelové. Strašně mě zlobilo to, že lhali. Strašným způsobem ale, tak strašně lhali, že... nechápu, proč
jsem na ty zprávy koukala, ale prostě koukala jsem na ně. No a rozhlas, ten jako, to byl taky přísun
informací, ale nebylo co. Já si pamatuju, že byly... byla stanice Hvězda a tam dávali, hráli právě jako
jednou za hodinu jednu západní kapelu, pak hráli naše a pak hráli jednu východní kapelu. A pak býval,
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to býval o víkendech pořad Zápisník zahraničních zpravodajů a když to bylo z nějaké země, tak pak
pouštěli zpěváka nebo kapely z té dané země. Tak tam jako, to jsem vždycky byla zvědavá, co budou
hrát. A pak byla doba úplně unikátní na fotbalové přenosy. To jako, takovýhle machři už se neroděj,
co tenkrát jak uměli popsat, co se děje, to byli fakt neuvěřitelný machři. To jsi zavřel oči a promítal sis
to podle toho. No, tak to hlavně jako. Ale jako, byla to snůška lží ze všech stran, jo. Jako, opravdu i ty
zprávy co byly tenkrát, ty Zápisky zahraničních zpravodajů, to bylo zase taky účelový, zkreslený
informace, ale to chtělo mít jen zdravej selskej rozum a převést si to do češtiny, ty jejich kecy. Jako
nevím, co k tomu dál říct. Byly to kraviny.
Říkala jsi, když přišla revoluce, že jsi hodně naděje vkládala do těch novin, říkalas, že po revoluci jsi
kupovala tu Mladou frontu.
Jo, mně ty noviny přišly, jako že ti novináři opravdu odváděli kvalitní práci. A pak jsem začala jako mít
pochybnosti, jestli to, co čtu, je správné, aniž bych věděla o nějakým lex Babiš, že si pán myslí, že
s ním všichni chodíme spát a ráno s ním vstáváme a o ničem jiném se nebavíme. Tak nevěděla jsem o
žádném takovém člověku, ten člověk mi byl jedno. Ale začala jsem zjišťovat jako proč? Co se děje? To
nejsou ty noviny, na které jsem zvyklá a přestala jsem za ně utrácet peníze. Já přece tady nebudu
sponzorovat sračky. A vlastně díky tomu jsem zjistila jako, kdo je majitel a tak dále a tak dále. Ale zase
jako, líbí se mi ta provázanost. Noviny píšou blbě, jo. Kdo za tím je? A postupně člověk naplňuje
informace. A já vlastně mám tyhle momenty vlastně ráda.
Že to všechno zapadne do sebe.
Tak. To mě jako baví.
Když to ale nezačalo s tím, že ses jakoby dozvěděla o Babišovi... Kdy tenhle zlom pro tebe vlastně
přišel? Že sis řekla, že v těch novinách není něco jako dřív?
To nevím, to bych lhala vyloženě. Spíš zpátky, myslím že třeba 5, 6 let zpátky. On ten čas teče strašně
rychle, ty seš mladej, počkej, až ti bude 50, budeš vědět, jak ten čas je turbulentní. Možná jako, já
nevím, 6, 8 let, to je můj odhad, protože... no... asi tak, no. Můj manžel si kupoval Lidovky, ale ty si
kupoval ještě dýl než já tu Frontu. Ale jako... tak mrzelo mě to, strašně mě to mrzelo a mrzí mě to
dodneška, protože jako já už teďka nevím, které noviny jako tady můžu číst. Snad jedině Sport
(smích).
Dobře, pohneme se dál. Tohle jsou spíš takové názorové otázky. Jakou roli myslíš, že by měla
média hrát v demokracii.
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No... neblamovat lidi. Pokud jako jsme v demokracii a máme tady možnost svobody projevu, tak
neblamovat lidi. V tom jsme žili dostatečně dlouho a mám na to těžkou averzi, a proto mně vadí, že
pohrdají tou svobodou slova. Psát pravdu, nic než pravdu. Ať je opravdu... můžou mít i svojí pravdu
samozřejmě, svůj úhel pohledu mají na nějakou věc, to jim nikdo nebere. Ale nenechat se nikým
kočírovat, prostě mít opravdu jako volnost. Ať o tom ty novináři jsou, ať píšou volně, ale opravdu.
Proto já nesnáším a jsem odpůrce těch bulvárů, protože to je prostě účelová lež jenom proto, že se o
tom jako... žejo, smrt Gotta, jednou se prostě hodí na titulek Gott a každej, co když je tam nějaká
nová informace, kterou já ještě nevím. Sorry, to je jako. To je hnus.
Myslíš si, že média v Česku tohle splňují?
Ne. Právě že ne. Jako, jestli splňují tu možnost svobody slova, nesplňují. Právě že zase nám jako nabízí
pouze jenom informace, které jsou silně okleštěné, které jsou ohnuté a... proto je mi taky z toho tak
zle. No a neni kam utéct (smích).
A myslíš teď jen noviny, nebo jako vůbec?
Vůbec, vůbec. Jako, řekla bych, že Česká televize se ještě jakž takž drží, že drží úroveň, ovšem i tam
cítím něco. Nedokážu to specifikovat, nějaká neúplnost. Oni tu informaci podaj, myslím si, že je
pravdivá, ale není komplet, že tam ještě něco chybí. Ale to je jen můj pocit jako...
Nedokážeš říct, z čeho ten pocit jako vychází?
No, vychází ze mě (smích).
Intuice taková.
Ano. A já bych řekla, že... teď to bude znít supr samochválně, ale... mám radar. Mám radar na to, že
něco je ve vzduchu, že něco se děje, jo. Na tohle mám radar. Takže já tomu věřím. Věřím svýmu
pocitu.
Dobře. U těch novin je samozřejmě jasné, že tam tedy cítíš vliv těch vlastníků. Když přijde na
televize a přijde na rozdělení na veřejnoprávní a soukromé televize, jak vidíš mezi nimi rozdíl?
Jako, jelikož víc než polovina obyvatel této země má sklony k tomu řešit bulvární zprávy, je to pro ně
zajímavější, než si poslechnout něco jiného, a tyhle televize, ne veřejnoprávní, ale soukromé, jsou
postaveny na sledovanosti, takže... dělají, tvoří zprávy pro ten většinový počet obyvatel a, co je úplně
největší poblión je Barandov. To je... to je škvár! Jak tam teď dávají, nevím, Soudce Alexandr a nějaký
ty vztahy, tak já jsem nad tím přemýšlela a říkám si, já už to vím. Protože koukat na problémy, na
zesměšňování druhých, je zajímavější než řešit svoje vlastní problémy. A ti lidé s tím IQ 100 a níže,
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prostě pro ně je to únik, asi jsou u toho šťastný. Já si radši vyřeším svoje problémy, budu si řešit svůj
život...
Když tedy máme soukromá média, která vytváří takovýhle obsah, myslíš si tedy, že veřejnoprávní
média mají význam?
Samozřejmě, samozřejmě. Dávat jim, opravdu jim nechat ten prostor. Samozřejmě chápu, že tam
taky musí být nějaký mantinely, ale mantinely ve stylu „co nejvíc otevřených dvířek“. Protože pak má
člověk možnost toho výběru. Nevím, pokud budou zprávy stejný na Nově, na Primě, na ČT, na
Barrandově, tak jako, proč bych se na ně vůbec měla koukat. Jo? Takže pokud mi jako ČT nabídne
jinou variantu než bulvár, hurá, jdu na ně. Pokud půjdou do bulváru, tak ahoj.
Já tady mám sérii otázek, kterých už jsme se vlastně dotkli, takže je můžeme vzít rychleji. Co si
myslíš o tom, co vidíš ve zprávách, když to porovnáš se svým životem. Do jaké míry věříš tomu, co
vidíš ve zprávách?
No, při koukání na zprávy si docela dobře s nima pokecám, protože zjišťuji, že i na ČT jsou zprávaři,
kteří, nemyslím ty hlavní jako, ale ty... co vlastně tam nějak jako... já nevím, jak to mám říct... Prostě
jsou zprávaři, kteří o něčem mluví, a vůbec neví, o čem mluví. Že špatně volí terminologii. To jako mě
docela dere. Ale jako... furt to je... prostě říkám, mezi slepými jednooký králem.
Podle čeho posuzuješ, čemu ještě věřit a čemu už ne? Tahle terminologie jsou třeba věci, ve
kterých se asi vyznáš. Co když přijde na problematiku, se kterou nemáš žádnou zkušenost?
No, právě proto si zjišťuju informace na tom internetu, jako jinými směry. Samozřejmě, pokud je to
věc, která je úplně neznámá, nevím, co si pod tím představit, tak šup na Wikipedii. Tam si vlastně
najdu základ a pak vlastně od toho jedu dál. Od toho je tu internet, že si ty informace můžu vlastně
jakoby vyhledat a dozjistit si, zakrýt ty svoje mezery, abych si to mohla pospojovat.
Dobře, tím se dostáváme k poslední sekci. My jsme se už bavili o tom, jak dobře ovládáš počítač.
Ještě se chci zeptat, mluvíš nějakými jinými jazyky?
No, právě v tom jsem úplně... v prdeli (smích)! Do nás hustili od čtvrtý třídy ruštinu, takže jako tu ano.
Ale jinak jako mluvím kosmopolitně. Je to docela legrace, protože když se mě někdo na něco zeptá,
tak já splácám francouzštinu, italštinu, angličtinu, němčinu a ruštinu dohromady a používám ruce,
nohy. Je u toho opravdu legranda, ale ne. Pokud slovenštinu ještě nepovažuješ za cizí jazyk, já ho
tedy nepovažuju za cizí jazyk, pořád je to náš.
Takže asi internet jakoby...
Děkuju za pomoc překladače.
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Navštěvuješ třeba zahraniční stránky?
Tak jako, když informaci potřebuju tam odtud, tak jako, existuje překladač, takže si to přeložím do
češtiny.
Využíváš toho často?
Jo.
Jaké zahraniční stránky třeba navštěvuješ?
No, jak jsem říkala, kam mě to zavane, tam já jdu.
Zase s tím prohlížečem.
Jo.
Považuješ v dnešním světě orientaci na internetu za důležitou?
Jo!
A proč myslíš, že je důležitá?
No právě, aby člověk nebyl za ovci. Protože ti řeknou, že venku prší a ty to budeš odkejvávat, protože
nemáš možnosti si to ověřit, jo. Takže z tohohle důvodu považuji internet za velice důležitý.
Samozřejmě jako, zachovat si selský rozum. Jo, že... opravdu nežrat všechno, co ti nasází. Jeden zdroj,
druhej, třetí. Prostě jako, dokud si nejsem jistá, že ano, ta informace, je tak, jak jí řikají. Pokud to
první, kam vlezu, je rozkol, tak jdu na další, na další, na další, dokud někde nenajdu většinovou shodu.
Dobře. Jak si myslíš, že internet ovlivnil demokracii?
No! Právě že internet je skvělý v tom, že odhalil sílu demokracie. Protože... Já jsem velice
demokratický člověk, respektuji názory kdekoho, ne, že bych s nimi souhlasila, to vůbec ne, ale právě
že zjišťuju, že lidi neumí s tou demokracií pracovat, ve smyslu toho respektování, nerespektování.
Říkám, já mám kamarádku, já jsem volič Pirátů, jo? Tak jenom abys jako věděl. A mám kamarádku,
která je přes SPD. Známe se léta letoucí. Já jí respektuju jako člověka, je velice chytrá a já
nenapadám... mě ani nenapadne napadat věci kolem SPD, mně je to volný. Kdežto ona se neustále
proti Pirátům naváží. Věří kdejakýmu... neověří si informace, takže to mě u ní zlobí. A jako přes
Facebook to vlastně ventiluje ven, jakože Piráti něco, co vůbec není pravda (smích). Takže právě
v tom mně přijde, že je úžasný, že si můžeme ověřit, jestli s tou demokracií umíme pracovat. Spousta
lidí neumí. Spousta lidí neumí respektovat názory druhých. V tom je ta malost. Jako ano, já taky řeším
lidi... řeším jejich chování ve smyslu, když někam přijdu a dobrý den, základní slušný... Jako mám...
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jako... když jako bezďák se mnou jede po ránu v metru, tak taky řeším, že mi smrdí. Ale jako názory
druhejch neřeším. Já si je vyslechnu, ale nemám problém. Mám kamarádku, která je u Svědků
Jehovových. Já s tím problém fakt nemám, je to její volba. Já jí respektuju. A ona respektovala v tý
době, kdy já jsem chodila dávat krev a ona to respektovala to, že já jsem dárce krve. To je, ano,
tomuhle já říkám právě jako ta... právě ta svoboda. Ta volnost. Že já si můžu vyznávat ježka v kleci, jo.
Spousta lidí s tím ale ještě musí se naučit pracovat, musí do toho dorůst.
A myslíš, že ten internet v tom může jakoby pomoct?
Jo, jo. Právě že ten hodně odhalí lidi, jací jsou. Manžel jako, když se spolu budeme bavit, tak můžu mít
na tebe nějaký názor, žejo. A pak ne vždycky drží na uzdě, občas některej jako vyjede. Hlavně jako, já
nevím, na tom Facebooku nebo na Instagramu, to už je jako punťa, tečka. Někdo tam něco sdílí nebo
reaguje na něčí příspěvek tak, že mě to jako překvapuje. Ale zase, je to jeho volba. Ne moje.
Jak bys řekla, že internet ovlivnil tvůj život?
To právě že já jsem jako... znáš Číslo 5 žije? Ten film? Jak říkal „Informace, informace!“ Já jsem hltač
těch informací. Já ráda poznávám nový věci, ráda si rozšiřuju obzory. Pro mě byl velice velice stěžejní.
Dobře. Co si myslíš o tom, jak jsou internetové stránky a obsahy, které na nich jsou, jak jsou
financovány? Přemýšlíš nad tím, když jsi na internetu?
No, spousta reklam, jo... A samozřejmě že asi mají nějakou skupinu, která vlastně jako je sponzoruje.
Právě proto se snažím jako hledat vícero zdrojů pro ověřování informací, abych jako náhodou ze sebe
nenechala dělat tu ovci.
Když jsi zmínila tu reklamu, jaký máš názor na reklamu na internetu?
Nesnáším. Vadí mi, překáží, vytáčí. Je to něco, co je daň za to, že ten internet mám a že si ho můžu
číst.
Využíváš třeba nějaké ty blokátory reklam nebo něco?
To prosimtě, v tom stylu nejsem tak zběhlá. Musím na to přijít, jak to funguje, kde to najdu a tak dále.
Zatím nechávám teda volně žít, reklamu.
Já jsem měl ještě zvlášť otázku na sociální sítě a jaký ony mají vliv na demokracii, ale ty jsi to už
načala u toho internetu, že ta tvoje kamarádka přispívá na tom Facebooku, ale myslíš si, že sociální
sítě samy o sobě mají nějaký vliv na demokracii?
No nevím, jako... teďka se spíš vrátím zpátky. Dodneška nevím, jak to fungovalo za dob bolševika, kdy
nebyl internet, jak jsme se vlastně na tom Václaváku mohli sejít, protože to vždycky bylo jen že
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kolega v práci přišel s tím, že něco je. Jak vlastně... tolik lidí se vlastně dozvědělo tu informaci. To mi
hlava nebere, to se přiznám jako, jo. Když vím, že teďka hurá, vyvěsí se něco, odešle se to během
několika pikosekund milionům lidí. Jo? A z tohohle důvodu právě jako si myslím, že ta demokracie je
úžasná. Že lidi mají možnost říct nahlas, co chtěj. Někomu třeba vadí Babiš, tak jako jdou, sejdou se
na Václaváku, řeknou prostě jako, Babiši, polib nám šos. Babiš samozřejmě jako se z toho trůnu... ten
z toho trůnu nesleze. Ale ta možnost tady je a to je úžasný. Předtím jsi otevřel okno, zařval jsi
Štrougal je vůl, a šel jsi sedět. To bylo hrozný. Nepřála bych vám to nikdy. Ta doba fakt jako... Ono to
tak nevypadá, ale to byla doba strašná. Ať si říká kdo chce co chce, že tenkrát bylo líp. Nebylo,
nebylo, nebylo. Kort pro mě, pro svobodomyslnýho člověka, to byla muka. A já si na tu hubu
nedávala pozor nikdy. To jsem právě říkala, buď přijde revoluce nebo jdu sedět. Už jsem fakt byla,
řvala jsem tam v práci na naše šéfy komunistický... Když jsem 21. listopadu na Václaváku viděla, jak se
tam zachází s lidma, co tam fotí, jak je tam mydlili zkurvený milicionáři. Bože, to bylo strašný, je mi
z toho špatně.
Máme si vážit toho, co máme.
Ano, jako, važte si toho, protože to bylo strašný.
Oukej, tak poslední úplně zastřešující otázka. Když se zamyslíš nad tím, jak se změnila média a i jak
se vyvinuly technologie od doby prostě před revolucí až doteď a zamyslíš se nad tím, jak to
ovlivnilo tebe, jak bys to shrnula?
Jako to je z doby kamenné do současnosti velice krátká doba. To bylo... ohromný rozstřel, možná
bych to přirovnala jako když vznikl vesmír. Je to dar, ohromný dar (smích). Média, neskonale jako,
nejsou tak šroubovaná, ty zprávy jsou víc free, jsou opravdu jako volnějšího stylu. Líbí se mi to, že...
nemluvím o obsahu, jenom o té vizáži. Ten styl se mi líbí, je moc hezký, je to opravdu zajímavější,
záživnější a jako, koukatelný to je. To i zprávy v rádio jsou ve volnějším stylu, i když tam jako tak
nějak... jenom styl podání. Ta televize přecejenom má větší šanci, větší okruh.
Je, co mi ale vadí! Když ve zprávách je třeba, najdete na ČT1, ČT24.cz, nebo Nova má TN.cz. Tyhle
odkazy mi vadí. Oni jsou tu od toho, aby nás informovali, ne aby nám říkali, na který stránky se máme
jít podívat, jo? Od toho tady nejsou. Tak to je věc, která mi vadí. To když budu já chtít koukat na
zprávu, půjdu se tam podívat, ale ne, že mě budou odkazovat na nějaký zprávy. Takže opravdu, jsou
zprávy v novinách, jsou volnější, jsou uvolněnější, nejsou tak sešněrovaný. Zkus se někdy mrknout na
24, to tam občas bývá, v jakém stylu byly zprávy dřív. To jako, fakt řachanda. Prostě rozdíl několika
několika několika set světelných let. Takže tak já vidím rozdíl zpráv mezi tehdejší a současnou dobou.

202

203

