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Přepisy rozhovorů 

Alžběta-Rozhovor 

- JÁ: Zkusíte mi říct, co to je moudrost podle vás? 

- ALŽBĚTA: No, moudrost si myslím, že je dobrý ne vždycky ustupovat, ale když je 

to možný, tak ustoupit. 

- JÁ: A co ještě třeba dalšího to pro vás znamená, když se řekne moudrost? 

- ALŽBĚTA: No, znamená to pro mě, že si obyčejně vzpomenu na starší lidi a na 

svoje rodiče a přemýšlím, že když mi něco řikali, tak že mi říkali moudrý věci, a že 

to obyčejně tak bylo, jak to říkali, ale nikdy si to člověk jako mladej nechce 

připouštět. 

- JÁ: A zkusíte mi popsat, jaký člověk je podle vás moudrý? 

- ALŽBĚTA: no, já si myslím, že moudrej člověk je pracovitej a nevychloubá se a 

jde si za svým cílem a s nikým se nehádá o tom, že je to jeho pravda, nebo to, ale 

vždycky zkusí si tu svoji pravdu prosadit, no a trošku z toho i těžit třeba. 

- JÁ: A napadla by vás ještě nějaká charakteristika, jak byste si toho moudrého 

člověka představovala? Klidně se můžete zamyslet, nemusíte odpovídat hned.  

- ALŽBĚTA: No už asi ne… 

- JÁ: Dobře, děkuju, to nevadí… 

- JÁ: A zkusila byste se zamyslet a představit si nejmoudřejší osobu, jakou jste kdy 

potkala nebo poznala? 

- ALŽBĚTA: No, je to zvláštní, ale potkala jsem člověka, byl proti mně mladší, o 

hodně mladší, a jako byl to vysokoškolák a byl to chlap a i když byl mladší o hodně, 

tak uměl s lidma rozprávět, uměl s nima jednat a snažil se jim říct, aby se učili, 

protože to, co se naučíš a máš v hlavě, tak to ti už nikdo nemůže vzít a vždycky seš 

nad těma lidma, kteří vědí míň než ty, takže vždycky se nemá zahazovat ani 

praktická výuka ani normální výuka, že jo, a vždycky se má ten člověk snažit učit 

se celej život, třeba jenom z poznatků od dalších lidí nebo si jenom něco přečte, ale 

celej život se má učit, aby trošku byl třeba i moudrej. 

- JÁ: Ehmm, super. A proč jste zrovna tohohle člověka vybrala? 

- ALŽBĚTA: No, protože já nevím proč, ale on byl pro mě, byl mladej, sympatickej 

a měl v sobě nějaký charizma, byl hodnej a s těma názorama byl zvláštní, a právě to 

co říkal, tak sám dělal. Učil se a furt šel vějš, teď nevím teda kde je, ale tím mě 
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zaujal, že měl opravdu pravdu a že i když byl mladší než já, třeba o deset let byl 

mladší, tak ty jeho názory byly pravdivý. 

- JÁ: A v čem si myslíte, že byla ta jeho moudrost? V čem byl moudrej? 

- ALŽBĚTA: No, já si myslím, že byl moudrej tím, že to, co říkal, tak sám dělal, že 

to, co dělal jenom nefrázoval, ale prožíval to, a že se tak i choval. To, co radil těm 

druhejm, ne jenom že si řekl já takhle budu vystupovat, abych byl nad těma lidma, 

ne on to radil i těm druhejm, aby ty lidi se chovali tak jako on, tak aby byli moudrý 

jako on v těch letech svejch.  

- JÁ: A zkusila byste si vybavit nějaké rozhodnutí nebo situaci, ve který si myslíte, 

že jste byla vy moudrá? 

- ALŽBĚTA: no, já nevím, nemůžu říct, že bych byla moudrá, ale hodně situací bylo, 

ve kterých, se kterýma jsem si musela poradit. Ať hodně rozhodnutí udělat, i když 

jsem třeba nevěděla, jak to dopadne, ale vždycky jsem koukala, jak vystupovat 

k lidem, chovat se k lidem, aby to nebylo nějaký arogantní a vždycky jsem se jim 

snažila pomoct. Nikdy jsem neudělala jako, že bych někoho jako podtrhla. I když 

jsem toho člověka třeba znala jenom po telefonu, tak vždycky jsem se snažila, když 

něco bylo, mu pomoct. 

- JÁ: takže myslíte, že ta moudrost je v tom jako pomo… 

- ALŽBĚTA: Pomoct druhýmu no, asi takhle… 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- ALŽBĚTA: 73 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- ALŽBĚTA: Chodila jsem tady na ekonomickou školu v O. 
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Bedřich-Rozhovor 

- JÁ: Zkusil byste mi říct, co je podle vás moudrost? 

- BEDŘICH: Moudrost?... 

- JÁ: Klidně se zamyslete, nemusíte hned odpovídat. 

- BEDŘICH: Moudrost, já nevím no…chytrost nějaká no, nebo takový, jak člověk se 

dovede přizpůsobit životu, no tak nějak bych to… 

- JÁ: A zkusil byste mi třeba nějak konkrétnějc popsat, co si myslíte, že to podle vás 

znamená? 

- BEDŘICH: No, je to takovej tvůj přístup k životu, jak se umíš přizpůsobit prostředí 

a životu celkem, jinak nevím… 

- JÁ: A zkusíte mi popsat, jaký člověk podle vás je moudrý? 

- BEDŘICH: Ten, kterej se přizpůsobí ostatním lidem, životu prostě, a umí si se vším 

poradit, je takovej přizpůsobivej a nemusí být nějakej extra chytrej, na tom to 

nezáleží, ale záleží na tom, aby prostě vycházel s lidma a to všechno… 

- JÁ: A co je „a to všechno“? 

- BEDŘICH: Noo vůbec, no, aby se dokázal přizpůsobit životu a nějak proplouvat 

životem rozumně a nějak tak… 

- JÁ: A jak se proplouvá rozumně? 

- BEDŘICH: To jsou otázky…(smích)…no žádný konflikty a žádný takový nějaký, 

no, prostě žít spokojeným životem, i s lidma okolníma se dohadovat normálně, 

normálně se s nima vegetovat. 

- JÁ: Takže myslíte jako nepřít se s druhýma? 

- BEDŘICH: Noo, nehádat se, aby se vztekal, protože hádky nikdy nic nevyřešej a 

prostě no, přizpůsobit se a nebejt konfliktní. 

- JÁ: Takže jak řeší ty situace? 

- BEDŘICH: No nejdřív si to musí rozmyslet a nikdy ne vystartovat a dělat nějaký 

ukvapený závěry, rozmyslet si to. 

- JÁ: A zkusil byste se na chvilku zastavil a zapřemýšlel a zkusil si vybavit 

nejmoudřejšího člověka, jakýho jste kdy potkal? 

- BEDŘICH: Jako nejmoudřejšího? Co jsem žil, tak podle mě moji rodiče, byli 

rozumní, nehádali se, uměli si se vším poradit a všechno řešili nějak tak podle toho, 

jak běžel život, žádný konflikty, jinak nevím no… 

- JÁ: A proč jste zrovna vybral ty rodiče ze všech lidí? 
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- BEDŘICH: No, protože byli, obzvlášť otec, takový nejrozumnější, vždycky 

posoudil, jak se situace naskytla a vždycky si to rozumně rozmyslel a nikdy nebyl 

ukvapenej nebo agresivní nebo něco takovýho. Já jsem byl s tím životem s ním 

spokojenej. A matka taky no… 

- JÁ: A v čem byla matka moudrá? 

- BEDŘICH: Matka si dovedla všechno dopředu naplánovat nebo tak nějak rozmyslet 

a ve všem si vždycky, i když to nebylo jednoduchý v tom životě, jak oni se k nim 

chovali, jak je chtěli vystěhovat a tak tohle všechno, ale jak nás vychovávala, prostě 

sehnala si peníze, i když jich moc neměli, abychom měli do školy, abychom mohli 

dojet do školy a přijet domů a obědy nám zaplatit, i když v tý době to bylo něco 

hroznýho no, ale prostě taky v tom dokázala chodit, i když to bylo těžký, ale srovnala 

si to, rozmyslela si to. 

- JÁ: A zkusil byste se zamyslet a vybavit si nějakou situaci, kdy jste byl vy podle 

vás moudrý? Kdy jste se moudře rozhodnul? Moudře zachoval? 

- BEDŘICH: Sám sebe nemůžu hodnotit, kdy jsem byl moudrej nebo nebyl moudrej, 

to není dobře. To nemůžeš sama sebe, to by ses mohla chválit furt, a to není dobře. 

To musí ocenit někdo jinej. To byly situace no a časem ti to ukáže, že ses rozhodla 

moudře. 

- JÁ: A vybavíte si nějakou situaci, kdy jste si řekl, jo teď jsem se rozhodl moudře, 

bylo to moudrý rozhodnutí? 

- BEDŘICH: No, moudrý rozhodnutí bylo, když mě nechtěli nechat nikam jít do 

školy, to mě dali do tý učňovský, a že v tý učňovský, tam byl jeden profesor, 

matematiku nás učil, tak ten mi to řekl, abych šel dál do školy, i když mě jako z obce 

nechtěli pustit, že mám zůstat v zemědělství, tak mně říkal, abych to zkusil. No tak 

to bylo takový moudrý rozhodnutí, že jsem ho poslechl a šel jsem do těch L. na 

přijímací zkoušky, a že jsem se dostal do tý školy, tak to bylo takový rozhodnutí, že 

jsem to nehodil za hlavu. 

- JÁ: A v čem si myslíte, že to bylo podle vás moudrý, že jste se takhle rozhodnul? 

- BEDŘICH: No, protože jsem šel na střední školu a pak jsem podle toho dělat v tom 

družstvu a to…ale ono spíš ta škola ti nedá nějakej, že by ses tam něco extra naučil, 

ale dává ti takovej přehled, něco ti do tý hlavy dostane, že se dovedeš přizpůsobit 

životu, není, že by tě naučila, že takhle se tohle dělá nebo to ti tam říkají, ale spíš ti 

dá takovej rozhled, že se dovedeš přizpůsobit pak těm podmínkám, ve kterých žiješ 

- JÁ: Takže myslíte, že ta škola vám vlastně pomáhá? 
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- BEDŘICH: No pomáhá ti v tom, že tě naučí mít rozhled, ukáže ti, jak by ses měl 

chovat nebo co si z toho života vybrat, aby ses přizpůsobil. 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- BEDŘICH: 75 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- BEDŘICH: středoškolské s maturitou 
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Cecílie-Rozhovor 

- JÁ: Zkusila byste mi říct, co je to podle vás moudrost? 

- CECÍLIE: Já, kdybych řekla, že moudrost se hlavně získává z životní zkušenosti, 

že moudrost nepřichází sama od sebe, a jak se říká, že moudrost je vlastně nějaká 

dominanta stáří, ne vždycky, že jo, samozřejmě ne ve všech případech, ale 

moudrost není chytrost, moudrosti prostě se získává zkušenostmi. Těžko si dokážu 

vybavit, že bych třeba mohla říct o člověku do 20 let, že je moudrý. Já nevím, 

možná je člověk moudrý, když má hodně zkušeností zážitků, to si myslím, že to je 

to nejdůležitější. Není to vrozené, moudrý se člověk určitě nenarodí. Já osobně si 

myslím, že ta moudrost se získává věkem, ale já osobně si myslím, že do určitého 

věku, u mě už ne, protože já už jsem přestárlá. Také zkušenostmi, že můžeš 

vlastně pak předávat ty zkušenosti i těm mladším, jako já třeba svým vnučkám, že 

jo, říkají babi ty jsi moudrá. 

- JÁ: A myslíte si, že je to třeba i něco jiného než vlastně ty zkušenosti?  

- CECÍLIE: No, když je člověk moudrý, tak co musí být, hlavně nesmí být, když je 

člověk moudrý, víš, já ti to řeknu takhle, já se od dětství řídím pravidlem, a 

protože neříkám, že bych byla nějaký cholerik a nejsem samozřejmě ani flegmatik. 

Já myslím, že moudrý člověk hlavně musí být klidný, já si nedokážu představit 

člověka, který je moudrý a je to nějaký rapl. Já tomu říkám své životní moudro, 

které mi vtloukala do hlavy má babička, říkala: „Markéto, ty si pamatuj, 

nejdůležitější u člověka je neříkat hned okamžitě všechno z patra, musíš než to, co 

vypustíš z úst, tak se vždycky nad tím zamysli, abys tím nikomu neublížil, a abys 

nezpůsobila nějakou nepříjemnost“. Ona mi to ale neříkala tímhle způsobem, byla 

to žena z lidu a říkala: „víš, jak mi to říkala už moje máma, 7x nabij a jednou 

vystřel“ a to je ono, přemýšlej, ono někdy to nejde samozřejmě, protože člověk 

nemůže v každé situaci reagovat tak, že bude o všem dlouho dopředu přemýšlet, 

jsou situace, kdy se toho nevyvaruješ, ale myslím si, že člověk, nemusí být člověk 

ani lékař, ani vědec, ani já nevím vědátorský pracovník, může být obyčejný 

člověk, jako byla ta moje babička, měla asi pět základních tříd, ale myslím si, že 

byla moudrá, nebyla chytrá, byla moudrá, měla zkušenosti životní.  

- JÁ: Takže si myslíte, že je tam rozdíl mezi tím být chytrý a moudrý? 

- CECÍLIE: Ano, určitě, chytrý neznamená být moudrý. Chytrý člověk může být 

tím, že má IQ 120-130, může být v menze, ale neznamená to, že je moudrý. Já 
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osobně si myslím, že moudrost a chytrost spolu tolik nesouvisí, určitě, do určité 

míry ano, ale jinak si myslím, že jako nedá se to spojovat, že to jako je jiná 

vlastnost prostě moudrost a chytrost, to je můj názor samozřejmě. 

- JÁ: A zkusíte mi popsat, jak podle vás Moudrý člověk vypadá, jak si ho 

představíte? 

- CECÍLIE: Taky nemůžeš říct, že za všech okolností a v každé situaci, ale že ti 

dokáže třeba poradit, že dokáže odhadnout situaci, stav. Já myslím, že moudrý 

člověk je ten, který o všem přemýšlí, jak říkala tady moje babička, přemýšlí, a já, 

jak bych ho ještě popsala toho člověka…samozřejmě, že musí mít zkušenosti, 

všeobecné zkušenosti, nemusí být politik nebo něco, ale všeobecné zkušenosti, 

které k moudrosti patří. Je to člověk, který prostě, člověk se tak nenarodí, 

zkušenosti získává s věkem a já myslím, že moudrého člověka, že ho aspoň trochu 

chytrý člověk pozná, odhadne. Umí ti poradit možná za všech okolností. To je 

právě ono, že chytrý člověk, podle mě, může být chytrý člověk, ale jenom třeba v 

jednom oboru, může mít Nobelovu cenu jako fyzik, ale nemusí být moudrý.  

- JÁ: Zkusila byste se na chvilku zamyslet a vybavit si nejmoudřejšího člověka 

jakého jste kdy potkala nebo poznala? 

- CECÍLIE: Já si myslím, já jsem třeba hrozně obdivovala svoji maminku, ta měla 

zkušenosti, přehled, a právě u ní se člověk, myslím, dokázal se s ní člověk bavit dá 

se říct skoro ovšem. Ne o všem, ale skoro o všem, a ona měla poznatky ze všeho 

něco, a když to neměla, tak se to snažila získat, ona si nakoupila, když ještě byla 

mladší, a nám, já si pamatuji, to jsem byla úplně malá, slovník naučný, čtyři 

svazky, tamhle je mám na knihovně, a když jsme něco nevěděli, protože nebyl 

internet, tak všechno jsme si hledali v těch svazcích. Maminka ona rozuměla 

zvířatům, milovala přírodu, a právě dokázala odhadnout povahu lidí a už dopředu. 

Kolikrát doteď, co žijou ty její vrstevníci, no už jich teda moc nežije, to bych lhala, 

ale třeba i známí, kteří jí znali, kteří jsou třeba v mém věku jako já jsem teď, tak 

říkají: „Já si pamatuji na tvoji maminku, ona byla vědma, ta věděla všechno.“ A 

ona věděla i dopředu, dokázala předvídat, co se může stát, samozřejmě ne jako 

vědma, ale měla tu schopnost nějak toho vědění a možná to je ta moudrost, že 

dokázala si odvodit tohle nedělejte, protože se tohle to stane nebo by se to mohlo 

stát. Já jako z těch okruhu lidí, které znám už nevím, ale maminka byla opravdu 

moudrý člověk, ta byla opravdu moudrá, tu jsem měla hrozně ráda, hlavně jsem si 

jí hrozně vážila, protože to byl opravdu vzácný člověk, a když umírala, tak mi to 
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ten lékař v tom hospicu říkal, že nebude přehánět, že se s tak vzácným a moudrým 

člověkem nesetkal v tom hospicu, říkal, že byla obdivuhodná do posledních minut 

života. Já vidím v ní zářný příklad a největší radost mám, když někdy slyším od 

svých dcer, že když se na mě podívají, tak jsem úplně babička. Říkají: „Mami, já 

když se na tebe dívám, tak jsi úplně babička, ty někdy i ty pohyby máš jako 

babička“. Akorát mi vyčítají, že se neoblékám jako babička, protože maminka byla 

dáma, i doma musela chodit perfektně oblečená, nalíčená, učesaná, ale to jsem po 

ní bohužel nezdědila. Kdybych vzpomínala, kterého moudrého člověka jsem 

potkala, aby byl… já myslím že tu moji maminku nikdo nepředčil. Zatím, třeba se 

ještě s někým setkám, nebo kdybych možná přemýšlela déle, tak bych si třeba 

někoho vybavila, ale zatím si nikoho nevybavím. Já jsem nikdy ale neměla moc 

velký okruh přátel, já jsem vyloženě fixovaná na svoji rodinu, samozřejmě 

kamarádi, ale ani ve škole ani na základní ani na střední, pro mě největším 

přítelem byla vždy kniha, vždycky jenom kniha. Já jsem ani nevyhledávala, 

maminka mi vždycky říkala, tak jdi s těma holkama, to se chodilo na čaje o páté a 

já ne, já jsem si raději vzala knihu a někam zalezla a četla jsem si.  

- JÁ: A zkusila byste si vybavit nějaký okamžik, kdy si myslíte sama o sobě, že jste 

byla moudrá? 

- CECÍLIE: Možná v nějakých maličkostech, ale já bych nikdy nedokázala o sobě 

říct, že jsem byla tak moudrá, že bych to mohla nějak víc zvýraznit, nějakou 

příhodu nebo něco, nějaký děj, že bych byla tak moudrá. Ono někdy se člověk 

rozmýšlí a reaguje tak, že teď zpětně když přemýšlím o věcech, které jsem dřív 

dělala, tak si říkám, že kdyby znova nastala ta situace a mělo by se to opakovat, 

jak bych se zachovala, reagovala bych stejně? Učinila bych stejnou věc? A 

reagovala bych, jak říkáš, dělala jsem to moudře nebo byla to hloupost, že jsem to 

udělala? A čím jsem starší, tím si to vybavuji častěji, vrací se mi myšlenky do 

mladších let, ale kdy já jsem byla moudrá…Že jsem dávala moudré rady, které já 

si myslím, že byly moudré, neznamená, že to ostatní taky tak brali, já ti řeknu 

příklad jo, moje mladší dcera si našla chlapce z Q., vzali se a mohli si vybrat, to 

byly prostě takový ty horalové, celá rodina ten můj zeťák. A oni si mohli vybrat 

pozemek, na kterém by si postavili barák, jestli ve vesnici, kousek od vesnice nebo 

někde úplně, no prostě kdekoliv, měli tam pozemky a lesy a všechno. A když mi 

ukázali, co si vybrali, kde chtějí žít a kde chtějí stavět, tak jsem říkala dceři, že se 

zbláznila, že to není moudré rozhodnutí, že teď jí je 22, ale ať si představí, co bude 
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za 10, za 15 let až budou staří. A můžu ti říct, že zatím se nenašel vůbec nikdo, ani 

jeden člověk, který je, když tam přijede na to místo, kde bydlí, že by řekl, každý 

samozřejmě řekne: „Ježiš, to je nádhera, to je krása“, ale nikdo by tam nejezdil ani 

na dovolenou, a já jsem říkala: „je to moudré rozhodnutí?“ Tak jim bylo 22-23 let 

a já jsem jí to říkala. A ona: „Mami, to my teď neřešíme, teď mně se tady líbí.“ A 

kdyby dali trochu na mě, když si mohli vybrat z možností a někde aspoň trošku 

mezi lidmi, protože víš co, i když chodí do práce, myslím si, že ten sociální 

kontakt není jenom o tom být doma a na pracovišti. A myslím si, že i když teď to 

není bych řekla až tak výrazné, já myslím, že se to prohloubí, protože má tři děti, 

ale až odejdou, tak tam to je opravdu pustina, zůstane tam sama s manželem a já si 

myslím, že to nebude dobrý a myslím si, že to nebylo moudré rozhodnutí, až bude 

pak v důchodu, co bude pak. 

- JÁ: Takže myslíte, že ta rada od vás pro ni byla moudrá v tom, že jste se vlastně 

snažila, aby ona se podívala do budoucnosti? 

- CECÍLIE: Že by měla přemýšlet do budoucnosti jo, že by měla uvažovat ne teď 

v současnosti, ale měla přemýšlet, co bude dál, to si myslím. Jestli to bylo 

moudré? Já osobně si myslím, že to moudré nebylo. Jinak něco moudrého, co já 

bych někomu jako řekla, tak to abych ti řekla…Jó samozřejmě, když jsem učila, 

tak já vždycky jsem říkala dětem: „děti, pamatujte si, blbinky, blbinky, a pak se 

něco stane.“ Hlavně o přestávkách, když zlobili a samozřejmě já jsem věděla, že se 

něco stane, najednou jsem seděla a bum a holky: „paní učitelka vám to říkala, 

blbinky, blbinky, a pak se něco stane.“ A teď tam kluci na mě koukali a já jsem 

říkala, tak teď si to musíte vyřešit, to bylo takový, že jsem věděla, že se to stane, 

ale nedali na mě, no a pak se stalo samozřejmě, a takových příhod kdy jsem 

někoho na něco upozornila, nedělej to, nebo se ti něco stane, to bylo nespočítaně 

takových věcí, tak je možné, že jsem to zdědila po té své mamince, že už jsem to 

dokázala předvídat dopředu, že se opravdu něco stane.  

- JÁ: Takže myslíte, že ta moudrost je nějak spojená s intuicí? 

- CECÍLIE: Určitě, já si myslím, že jo, schopnost předvídat nejenom, a to jsme zase 

u těch zkušeností, to jde podle mě všechno ruku v ruce. Nemyslím, že se dá říct o 

mladém člověku, že je moudrý, no možná někdo může být ve 20 letech chytrý a 

vzdělaný, inteligentní, ano, ale je i moudrý? Já myslím, že ta zkušenost jde ruku v 

ruce s tou moudrostí. 

- JÁ: Kolik vám je let? 
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- CECÍLIE: 68 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- CECÍLIE: Středoškolské a nedokončené vysokoškolské, ale jinak mám tři 

maturity, ale na vysokou školu, to jsem nedokončila. Speciální pedagogiku jsem 

nedokončila, ale tím, že jsem celý život učila, tak jsem měla výhodu, protože pak 

už se praxe počítala jako vzdělání.  
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Dagmar-Rozhovor 

- JÁ: Zkusila byste mi říct, co je to podle vás moudrost? 

- DAGMAR: Moudrost je, když se správně rozhoduješ, nečiníš zlo druhým a ty 

druhý ti také nedělají zlo, takže to znamená, že když ty budeš dobrá, tak všichni k 

tobě se budou dobře chovat, takže to moudro je v tobě tím, že se chováš slušně ke 

všem a čekáš teda, že vlastně se i oni k tobě budou slušně chovat a musí to být ve 

vyváženém stavu tohleto, to bych takhle řekla. 

- JÁ: Zkusíte mi popsat, jak by podle vás vypadal nějaký moudrý člověk nebo jak si 

představíte moudrého člověka? 

- DAGMAR: Vypadá úplně normálně, na nic si nehraje, prostě, i když je velice 

inteligentní, chytrý, ale prostě je úplně lidský.  

- JÁ: Takže myslíte, že ho běžně nepoznáte v davu? 

- DAGMAR: No v davu ho nepoznáš, až když s ním budeš mluvit že jo.  

- JÁ: A když s ním mluvíte, tak v čem ho poznáte?  

- DAGMAR: No, že má skoro stejné názory na svět jako já. Na nic si nehraje, je 

prostě lidský, chová se úplně normálně, nepovyšuje se, a to poznáš, když s ním 

budeš chvilku mluvit.  

- JÁ: A vy jste říkala stejné názory na svět jako vy, takže jaké má ten člověk na svět 

názory? 

- DAGMAR: No, já mám jako ošklivé názory na svět a na určité lidi, takže to asi 

moudrý není, ale to je jedno no.  

- JÁ: A kdybyste se na chvilku zamyslela a zkusila si vybavit nejmoudřejšího 

člověka, kterého jste kdy v životě potkala nebo poznala, dokážete si někoho 

takového vybavit? 

- DAGMAR: Ano, mého učitele na základce a byl to učitel matematiky, byl přísný, 

ale spravedlivý, a to prostě já mám ráda. 

- JÁ: A proč jste ho vybrala ze všech lidí? 

- DAGMAR: No, protože mi dal základ do života, i když jsem od něj schytala x 

pětek, ale pak jsem na něj vzpomínala na jeho názory a na jeho přístup ke mně 

nebo ke všem těm žákům, že se musíš se životem poprat. Fakt byl hrozně 

spravedlivý, ať to byl kluk zlobivej, uměl, dostal jedničku, nic prostě, na nic si 

nehrál, spravedlivě každého ocenil, a to si myslím že je… 

- JÁ: A v čem byla ta jeho moudrost teda? 
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- DAGMAR: Protože ho všichni potom poslouchali bez nějakého násilí, ale všechny 

ty děti nebo my všichni jsme ho uctívali a poslouchali na slovo, co on řekl. 

- JÁ: A jak si to zasloužil že ho všichni poslouchali? 

- DAGMAR: No, protože byl spravedlivý, nedělal mezi námi rozdíly, ty jsi bohatý, 

ty jsi chudý, žádný, všichni měli stejný metr, a proto nemusel používat rákosku, 

nemusel na nás křičet, nic, ale byl prostě na nás spravedlivý a všichni za ním šli. 

- JÁ: A Dokážete mi popsat třeba ještě nějakou charakteristiku, jakou měl nebo jak 

na vás působil? 

- DAGMAR: Když bys ho potkala, tak by sis myslela, že je zlý, měl takový zvláštní 

kukuč, přísný, ale když potom přišlo k jádru věci, tak jsi poznala, že vlastně je to 

nejhodnější člověk na světě. Takhle si to myslím. Působil na vizáž úplně jinak než 

vnitřně, nikdy nikomu nenapsal poznámku ve škole, že by zlobili. Vyřešil to na 

místě a spravedlivě. Byl to moudrý člověk. 

- JÁ: Takže to neřešil nikdy s rodičema? 

- DAGMAR: Vůbec nikdy, hele měla jsem ho 4 roky na střední a nikdy to neřešil 

s rodičema, nikdy. 

- JÁ: A zkusila byste si vybavit nějaký okamžik, kdy si myslíte sama o sobě, že jste 

byla moudrá, nebo že jste se nějak moudře zachovala, rozhodla? 

- DAGMAR: Můžu ti říct, že takových okamžiků bylo málo, vždycky jsem si nabila 

hubu, protože já jsem takový člověk, který řeší hned okamžitě a střelhbitě a x-krát 

jsem jsi nabila hubu 

- JÁ: Takže myslíte, že moudrost je v tom neřešit to okamžitě? 

- DAGMAR: Ano, přemýšlet nejdřív, přemýšlet, používat hlavu a pak teprve řešit, 

ale já nejdřív řeším, a pak používám hlavu. 

- JÁ: Takže nebyl třeba nějaký okamžik, kdy jste si řekla, jo, to jsem udělala 

opravdu moudré rozhodnutí? 

- DAGMAR: Jo to zase jo, já od mládí jsem si vždycky vytkla cíl a ten jsem si 

splnila, to jako jo, ale i to bylo jako dobré rozhodnutí, co jsem si vytkla, ale v tom, 

než jsem k tomu cíli došla, tak jsem si x-krát nabila pusu, protože jsem to řešila 

zbrkle a nepřemýšlela jsem. Prostě vždycky jsem si vytyčila od mládí cíl a šla jsem 

tvrdě za ním. Ale bylo to dobrý, no, a víš co ti řeknu ještě, aby k tomu moudrému 

člověku. Je super, když potkáš přítele, což jsem potkala v Y., jo a ona měla 

učitelku třídní na ekonomce, to byl taky moudrý člověk, protože když jsme 

nastoupili na školu, tak já jsem byla od „d“ a ona od „y“, takže nás roztrhli, 
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nechodili jsme spolu do třídy, no a co my jsme dokazovali, prostě jsme prosily 

učitele, chodily jsme a prosily ředitele. A ta její učitelka třídní si nás zavolala a 

řekla: „Přece děvčata, nemůže vás rozdělit třída, teď se teprve pozná vaše 

přátelství.“ To byl taky moudrý člověk, ta byla taky přísná, jestli jsem dostala čtyři 

pětky za jednu hodinu, ale byla spravedlivá. 

- JÁ: A v čem byla ta její moudrost téhle paní učitelky? 

- DAGMAR: Nedělala rozdíly. A vezmi si to, my jsme ji měli na němčinu a dějepis 

a češtinu a všichni si přáli, aby s námi jezdila na výlet, a přitom to byla třídní jiné 

třídy. Ona byla úžasná, fakt ona, to byl přesně člověk jako ten učitel té 

matematiky, ale víš co, kolikrát člověk si říká, že se tak nechová moudře jako oni.  

- DAGMAR: Ještě jsem si vzpomněla, že i moji rodiče byli moudří, moje máma 

byla přísná, ale byla moudrá. 

- JÁ: A v čem byla moudrá? 

- DAGMAR: Nikdy mi neřekla, že jsem blbá, nebo že prostě nic nedokážu, spíš mě 

podporovala a všechno převedla do srandy, krásný život jsem s nimi měla jako 

s rodičema. 

- JÁ: A v čem byl otec moudrý? 

- DAGMAR: Byl velice inteligentní. Neměl žádnou školu, měl asi šest tříd, a my 

chodili s bráchou za ním a on nám počítal příklady, vážně, z matematiky. Byl 

chytrý, inteligentní a hrozně dobrý, nikdy na nás nesáh, že by nám nařezal, stačilo, 

aby se na nás podíval, a my jsme ho poslouchali. 

- JÁ: A jak to, že jste ho teda poslouchali, v čem to bylo? 

- DAGMAR: Já nevím, protože on byl takový, měl přirozenou autoritu. 

- JÁ: Takže myslíte, že moudrost souvisí i s nějakou autoritou? 

- DAGMAR: No určitě z toho člověka musí vyřazovat nějaká autorita, pak nemusí 

používat bič, nemusí používat řev, a ty lidi za ním jdou. A to vidím i teď v práci, 

nebo když jsem chodila do práce, tak když ten vedoucí stál za nic, tak si z něj 

dělali srandu a neposlouchali a vedle toho v jiném byl vedoucí, který prostě lidi za 

ním šli jako ovce a nic nemusel dělat, jenom řekl takhle to bude, a tak to taky bylo, 

z toho člověka musí vyzařovat přirozená autorita, takový lidi by měli být učitelé. 

- JÁ: Když jste vlastně říkala, že tatínek neměl žádnou školu, a přesto byl moudrý, 

tak si myslíte, že moudrost se školou nesouvisí? 
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- DAGMAR: Ne, přirozená inteligence, on na všechno šel selským rozumem, 

vždycky mi říkal: Prosím tě Dagmar, nad čím sedíš, vem selský rozum a podívej 

se na to takhle, takhle, a já jsem to spočítala a ani jsem nevěděla jak. 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- Dagmar: 72 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- Dagmar: Stejné jako Alžběta, střední ekonomická škola.  
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Ivan-Rozhovor 

- JÁ: Zkusil byste mi říct, co je to moudrost? 

- IVAN: Moudrost je nashromážděná spousta praxe, spousta zkušeností, který 

člověk dokáže využít v životě při řešení různých problémů, ať pracovních nebo 

rodinných, prostě řeší to už s nějaký nadhledem, řeší všechno s vědomím toho, co 

je špatný, co je dobrý, dokáže posoudit vhodnost toho, co zvolí jako nejvhodnější 

směr. 

- JÁ: A jak k tomu ten člověk přijde? 

- IVAN: Já si myslím, že tam nějakým základem musí být vzdělání, nevím, jestli stačí 

základní, někomu stačí základní, někdo potřebuje střední, a musí tomu hrozně přidat 

sám, mít sám zájem o to, mít co nejširší přehled, dostatek znalostí, někdo volí 

technický směr, někdo všeobecný a z toho potom poskládá tu svoji moudrost. 

- JÁ: Takže myslíte, že moudrost nezáleží na tom, jaké máme vzdělání? 

- IVAN: Já myslím, že moudrost by se měla odvíjet od toho, co jsem naštudoval, co 

jsem kde vyčetl, sečtělost se v tom zobrazuje a z toho člověk čerpá, co kde slyšel, 

četl, nebo se dozvěděl od chytřejších lidí, a to myslím těch, co nám předávají 

moudrost, to jsou asi kantoři těch jednotlivých stupňů života. 

- JÁ: A zkusíte mi popsat, jaký člověk je podle vás moudrý? Jak si ho představíte? 

- IVAN: Dal by se poznat podle toho, jestli reaguje na nějaký nahodilý situace, jestli 

reaguje impulzivně, nebo jestli nad tím přemýšlí a než se rozhodne, tak využije to, 

co o tom ví, musí se mu to v hlavě nějak vysondovat, jestli je správný tohle, nebo 

jestli je správný ještě něco jinýho. 

- JÁ: Takže myslíte, že moudrý člověk není impulzivní? 

- IVAN: Já myslím, že moudrý člověk by neměl být impulzivní, že musí všechno řešit 

s rozvahou, musí vědět, že to, co vymyslí, udělá, je v těch mezích nejsprávnější, 

vychází z toho, že ví, co je špatný, co je zlý. Podle úrovně vzdělání je schopen 

v různých stupních reagovat, když má základní vzdělání, neznamená to, že je hloupý 

nebo že není schopen moudře rozhodnout, ale přece jenom myslím, že ten stupeň 

vzdělání v tom hraje roli. 

- JÁ: Takže myslíte, že je větší pravděpodobnost, že člověk se středoškolským 

vzděláním bude moudřejší než člověk se základním vzděláním? 

- IVAN: No tak dalo by se říct, ale není to zásadní, je to daný jedincem, jeho 

výchovou, jak ho rodiče vedli, i rodiče na tom mají velký vliv, na tom vývoji toho 
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ega toho dítěte a už od toho mala se líp veškerý ty zásady ukládají v paměti než 

potom přeučovat někoho, kdo je dospělejší. 

- JÁ: Takže myslíte, že se to vyvíjí postupně, že od malička se to v tom člověku 

buduje? 

- IVAN: Postupně, určitě, je to daný výchovou v rodině, ve škole, studiem toho 

jedince, získáváním vědomostí, a to vyústí v to, jestli je, nebo není moudrý. 

- JÁ: A kdy si tak myslíte, že se to pozná, jestli ten člověk je, nebo není moudrý? 

- IVAN: To snad se dá poznat z toho, když s tím člověkem mluvím, tak jak reaguje 

na to, o čem mluvíme nebo na ten děj, který se mu postaví do cesty, v každém věku 

má nějakou hodnotu ta moudrost. I mladý člověk by mohl být moudrý, pokud do 

toho věku dospěl v dobrém smyslu výchovy jak v rodině, tak v jeho osobním 

vědomostním růstu. 

- JÁ: A kdybyste se na chvilku zamyslel, tak zkusil byste si vybavit nejmoudřejšího 

člověka, kterého jste kdy poznal nebo potkal? 

- IVAN: Já si myslím, že prostě každý asi máme nebo sám prostě vidím, že v tom 

mým životě tím nejmoudřejším člověkem byl vždycky ten rodič, že jo, a pak ten 

kantor, jak si tak vzpomínám, na základní škole, vždycky si vybereme, že jo. Tak 

tenhle kantor byl hodný, ale nejmoudřejší z těch kantorů všech byl na nás přísný 

nebo ukázal, že prostě dokáže být taky zlý a dokázal se projevit, ale měl prostě 

nějaké zásady, které nikdy nepřekročil, kterých se držel v tom vedení nás jako dětí 

ve škole, jak na základce, tak pak na té střední škole. Taky, dokázal bych vybrat v 

těch jednotlivých etapách výchovy nebo vzrůstu… 

- JÁ: A zkusíte mi třeba popsat, kdybyste na té základní škole vybral někoho, tak 

jaký byl, v čem byl moudrý? 

- IVAN: To byl můj třídní učitel na základní škole, to byl člověk, který prostě 

opravdu dokázal tu svoji moudrost prostě nám vštěpovat a ukazovat, jak při 

každodenní výuce při každodenním styku, a dokázal s námi žít nejen ve škole, ale i 

mimo školu. Kolikrát jsme měli takové ty různé kroužky a on to byl spíš 

zaměřením biolog, ale uměl všechno v podstatě, uměl moudře poradit, uměl 

poradit nejen nám jako dětem, ale i rodičům. A měl s těma rodiči zkušenosti, co si 

tak vzpomínám, ty rodiče nás všech dětí prostě k němu měli abnormálně pěkný 

vztah jako k moudrému člověku. 

- JÁ: A jak on to dělal, jak vám vštěpoval tu moudrost? 
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- IVAN: Jednak svým příkladem, jednak tím, jaký byl náročný na to, abychom se 

učili, a náročný na kázeň. A dokázal, tenkrát to ještě tak šlo, co chceš, poznámku, 

anebo pár ostrých? Každý jsme brali radši pár vostrejch mezi čtyřma očima 

v kabinetě, a přesto jsme ho všichni měli rádi, můžu říct, že jsme ho milovali. 

- JÁ: Protože to řešil s vámi na přímo? 

- IVAN: Na rovinku, chceš pár facek nebo chceš poznámku, pár facek a bylo 

vyřešeno, ale bylo to moudrý a bylo to z jeho strany hrozně výchovný podle mě, 

protože každý si pak dal pozor, aby k tomu příště nedošlo. 

- JÁ: A na té střední škole? 

- IVAN: To už vlastně byl trošku jiný systém výuky, jiný systém toho vztahu učitele 

i toho študáka, tam prostě ta moudrost, tam to zas byly převážně všechno 

vysokoškolsky vzdělaný kantoři než na té základní škole, no a ta moudrost tam 

byla trošku, jak bych to řekl, nebyla tak bezprostřední a upřímná a blízká jako na 

té základní škole, tam už prostě byl určitý odstup od toho kantora, ale zas ne každý 

zase vycítil, že tenhle ten kantor je dobrý nebo moudrý, že ta jeho moudrost se 

projevuje tím, jak nás učí, ale vždycky tam jeden kantor se našel. Našel bych 

určitě, který dokázal vždycky a v každé situaci, i když se ho to třeba přímo 

netýkalo, nebyl třídní vyučující třeba, tak dokázal poradit, dokázal prostě 

nasměrovat, když jsme byli třeba nerozhodní v něčem nebo s něčím prostě poradit, 

tak poradil, i když by nemusel, a viděl prostě, že to, co říká, že si každý zapíše za 

uši. To byli praktici spíš takový no. 

- JÁ: A vy myslíte, že ta moudrost byla v té ochotě vám jako pomoct? 

- IVAN: No spíš v jeho znalostech, v té ochotě, no, kdyby nebyl ochoten, tak nás 

odkázal prostě naštuduj si to a běž no. Dokázal poradit a nastavit prostě ten svůj 

čas v náš prospěch nebo obětovat ten svůj čas v náš prospěch, protože to bylo 

mimo hodinu pohovorem nebo přijď, poladíme to nebo promyslíme to. Prostě 

svým přístupem. 

- JÁ: A zmiňoval jste, že ještě vaši rodiče byli moudří, tak v čem oni byli moudří? 

- IVAN: Vštěpovali nám takový ty lidský moudrosti, který se přenáší z generace na 

generaci, a ty si pamatujeme do dneška nebo se snažíme je prostě uplatnit ty 

poznatky nebo ty jejich rady a zkušenosti, ještě teď i když jsou to třeba z pohledu 

vás mladých prostě staromódnosti, no ale vyrůstali v jiném prostředí, v jiném 

prostředí jsme vyrůstali my zase. My jsme chtěli, aby děti naše vyrůstaly zase v 
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něčem lepším, než jsme vyrůstali my že jo, tak to se přenáší z generace na 

generaci, taková ty zásadní moudra se asi budou přenášet pořád. 

- JÁ: Takže byli moudrý v tom, co vám předávali? 

- IVAN: On na to člověk nezapomene, na to se nedá zapomenout, ale to se prostě 

vybaví, až když to člověk potřebuje, nebo když takováhle situace, jako teď třeba 

hovoříme, nastane. Tak jindy se na to člověk nevzpomene, ale ty souvislosti, co si 

vybaví. Myslím si, že to tak je, že ta moudrost existuje, existovala a předává se z 

generace na generaci a teď jde o to, jak je podávána, jak jí podává kdo, rodič 

dětem, děti prostě svým dětem a tak… 

- JÁ: A kdybyste se zamyslel a zkusil si vybavit jako nějakou situaci, ve které si 

myslíte, že jste byl vy sám moudrý, že jste se třeba moudře rozhodnul? 

- IVAN: Já myslím, že když člověk nerozhodne nějak moudře, tak se to potom vrátí 

dřív nebo později prostě v tom negativním slova smyslu, že prostě se to obrátí a 

člověk si řekne, kdybych to pak býval udělal jinak, rozhodnul se jinak, tak by to 

dopadlo taky jinak, nedokážu honem si vzpomenout, co jsem rozhodnul moudře, 

nebo nemoudře. Motá se mi v hlavě, jestli jsme se tenkrát rozhodovali stavět, nebo 

nestavět a rozhodli jsme se, že jo, i přesto, že jsme na to neměli, tak jsme si řekli jo 

jdeme do toho, když teď se to nějak prostě povede. Povedlo se, že jo, no tak to 

bylo dobré rozhodnutí třeba, nebo si myslím, že jsme udělali dobře, že jsme začali 

vůbec, a že se to nějak prostě zvládlo s pomocí rodičů, a tak dále. Otázka, co se 

naskytne v životě mnohdy a honem, honem teď. Včera, jak se řekne, koupit 

zahradu, nekoupit zahradu, budeme na to mít sílu? Dneska jsme rádi, že jsme to 

udělali, že to bylo moudrý rozhodnutí třeba jako pořídit si zahradu, to, co naši 

rodiče, v čem vyrůstali, v tom zemědělství, a vštěpovali nám a my jsme jako děti 

museli na polích pomáhat rodičům, no tak se nám to hodilo, teď to umíme, máme 

to vrytý v paměti. Museli jsme to dělat, takže se nám to zase na té zahradě vrátí 

zpátky, brambory si vypěstujeme, takže to bylo moudrý rozhodnutí, koupit třeba tu 

zahradu. Jako no a takové jsou ty nápady, mnohdy jako další, jestli to dělat ručně, 

nebo si na to koupit nějakou mašinku, že jo, jestli ty peníze do toho vrazit nebo jo, 

jestli to bylo moudré…asi jo, protože to práci ulehčí, člověk se necítí potom 

strhaný jako blbec, takže to potom kvituju, že to bylo moudré rozhodnutí, že jsme 

se s manželkou dohodli tak nebo tak, vždycky jsme se rozhodovali spolu, že jo, 

když tamhle sedneme, tak vzpomínáme. Tak co jsme spolu všechno už zažili a 

jestli to bylo moudrý, nebylo moudrý. Bylo to moudrý, proč by ne, když to 
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přineslo výsledek. Anebo jestli jít na školu, nejít na školu nebo jestli to zvládneš. 

To dneska vidíme v televizi pomalu každou chvíli, v nějakém filmu, že děti 

nechtějí chodit do školy. Takový příklady jsou třeba, je mu 30 let, má základní 

školu, ještě v práci nebyl, že jo, tak to jsou potom takový příklady, který nás 

motivují, že tady potom spolu diskutujeme, jestli jsme udělali tohle dobře, nebo 

špatně, tak si člověk vzpomene, jestli udělal dobře, že šel na tu školu, a že si říkal, 

jestli to nezvládne, co potom, že jo, a zvládnu to? No tak zvládnu, bylo to moudrý, 

že jo, pak zaměstnání…Já jsem šel po střední škole na učiliště učit jako 

osmnáctiletý mlaďoch a pan ředitel řekl: „Hele hoši, to by chtělo ještě studovat 

dál.“ No, kdy by nás to napadlo, že jo…Já chci na vojnu a tak dál…Ale no tak pak 

jsem říkal, stejně na tu vojnu jsme se rozhodli s klukama z té střední, že ještě 

půjdeme, a že na vysokou nepůjdeme, prostě uděláme si vojnu a pak možná. A 

dneska taky kvitujeme, že to bylo rozhodnutí dobrý, že za tu vojnu jsem rád, že 

jsem tam šel, páč ta vojna dá člověku, ne jak jí všichni kritizují, že je to ztráta 

dvou let, není to ztráta dvou let. To by potřeboval dnes vojnu každý kluk, aby tam 

aspoň na nějaký čas šel, pořádek, kázeň, i ta moudrost, i na tu moudrost to má vliv 

takový systém vojenského života. A po vojně pan ředitel řekl: „Jo hoši, studovat se 

musí.“ Ani jsme o tom nevěděli, přihlásil nás na vysokou školu a řekl: „Máte 

přijímačky tehdy a tehdy…“ A teď 6 let dálkového studia. Jéžišmarja, tak dlouho, 

je to moudrý, nebo to není moudré rozhodnout. Manželce jsem říkal, to jsme spolu 

byli už manželé, žili jsme spolu. Hele já ty zkoušky přeruším, to nemůžu 

zvládnout časově a ona: „Opovaž se, že jo, to přerušit, pak se to blbě začíná.“ No 

tak bysme se doma furt dohadovali, tak jsem to musel dohonit ty zkoušky a dneska 

kvituji, že to bylo moudrý z její strany, i to, že jsem jí poslech, že jsem to dohnal a 

nějak jsem to nenatahoval a školu jsem dodělal, takže to bylo moudrý rozhodnutí 

taky. 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- IVAN: 75 let 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- IVAN: Zemědělská mechanizace, vysoká škola zemědělská. 
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Františka-Rozhovor 

- JÁ: Zkusila byste mi říct, co je to podle vás moudrost? 

- FRANTIŠKA: No já si myslím, že moudrost je, když člověk to moudro nerozdává, 

ale žije podle toho, jak by si představoval žít dobře, a může předávat moudro, jako 

já třeba těm vnoučatům říkám o tom, jak se třeba dřív žilo, a aby si to srovnávali, 

jak se žije dneska, ale nesnažím se jim to vnucovat, takže nějakou moudrost 

předávat někomu, to jako těžko… 

- JÁ: A když se řekne předávat moudrost, tak co se vlastně předává nebo co to ta 

moudrost je? 

- FRANTIŠKA: No já si myslím, že jsou to ty zkušenosti, že to jsou zkušenosti toho 

starého člověka, protože každý člověk musí mít nějakou zkušenost, aby podle toho 

jednal, protože když tu zkušenost nemá, tak to nepochopí a může se mu to stokrát 

říkat. Jako dítěti malému se může říkat stokrát tam nechoď, spadneš, nebo něco, 

stejně dokud nespadne, tak to bude dělat. A jestliže si to sám na sobě zkusí, a to si 

myslím, že to je to předávání. 

- JÁ: Takže si myslíte, že moudrost jsou vlastně zkušenosti? 

- FRANTIŠKA: Já si myslím, že to jsou zkušenosti, že nemůže člověk najednou, že 

je moudrý, najednou z ničeho nic já jsem chytrej, já jsem moudrej, že jo, ne, to 

jsou zkušenosti všechno. 

- JÁ: A kdy si myslíte, že má třeba ten člověk dostatek zkušeností, že už je moudrý? 

- FRANTIŠKA: Přijde na to, v jakém je to oboru, v jakém dělá oboru, když v něčem 

pracuje třeba od svých 20 let, tak ve 40 letech může předávat zkušenost, nebo ve 

třiceti už může předávat zkušenosti, protože už tomu rozumí no, ale nemůže, já si 

myslím, že prostě ten opravdu mladý člověk, třeba v 15 nebo 20 letech ještě 

nemůže nějaký moudro rozdávat, protože dohromady nic ještě neprožil, to je jako 

můj názor. 

- JÁ: A jak byste si představila moudrého člověka? 

- FRANTIŠKA: Hlavně skromného, aby se nevytahoval, aby se nepovyšoval nad 

druhý, že on všechno umí, a aby si nechal vysvětlit pravdu toho druhého, protože 

každý si myslí, že má svojí pravdu, ale každý na to má jiný náhled na tu pravdu, 

čili, když si nechám vysvětlit, co myslí ten druhý a já mu vysvětlím, co si myslím 

já a dohodneme se, tak to jako je to moudro no.  

- JÁ: Kdybyste se zkusila zamyslet a vybavit si nejmoudřejšího člověka, kterého jste 

kdy poznala, tak dokázala byste si někoho vybavit? 
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- FRANTIŠKA: Já jsem za moudrou považovala mojí babičku i maminku, protože 

to byly takový skromný ženský, který mě nikdy v ničem neublížili, vždycky mě 

vyslechli a vždycky jsem se jim mohla svěřit se vším, tak si myslím v tom, že je 

taky to moudro, že prostě, když jsou ty děti jako šťastný, spokojený jako v tom 

dětství a potom dál v mládí, tak to si myslím, a jinak já nevím, já jsem považovala 

teda za velice moudrého člověka Karla Gotta, a skromného, jako já nevím, já jsem 

se s ním nikdy nesetkala, ale na mě jako dělal dojem, že je to prostě skromný 

člověk, který se nepovyšuje nad ostatní, a jinak taky to moudro… nakonec můžu 

říct, že tady i co mám sousedy… že tady i jak se sousedama vycházím celý léta 

neskutečně dobře, protože se tolerujeme, tolerujeme si svůj život tak, jak si každý 

žije a já teď jsem nesmírně šťastná za to, že oni mě vlastně neustále kontrolují, 

přestože já to neberu jako kontrolu, já to beru jako to, že mají zájem o to, jak žiju, 

jestli teda se mi něco nestalo,  protože vím, že třeba když mě dva dny neviděli, tak 

se přijdou zeptat, jsi v pořádku, tak to jako beru, že jsou to hrozně dobrý lidi, je to 

tolerance vůči druhému. 

- JÁ: A myslíte si, že moudrý člověk je dobrý člověk? 

- FRANTIŠKA: No, pokud je opravdu moudrý, tak by měl být i dobrý, ale pokud 

není moudrý jako opravdu moudrý, tak může být i zlý, ale pokud jako to má v 

hlavě srovnaný, jak se říká, tak to nemůže být zlý člověk, protože takový člověk 

by nikdy nemohl ublížit někomu vědomě, nevím, někdy může nevědomky ublížit 

někomu… 

- JÁ: A zkusila byste si vybavit, kdy vy jste sama ve svém životě byla moudrá, kdy 

jste udělala nějaké rozhodnutí nebo nějakou situaci, kdy dokážete říct, že to bylo 

moudré? 

- FRANTIŠKA: No moudrá jsem byla, když jsem se vdávala, protože jsem tátu 

měla opravdu ráda a nakonec jsme spolu prožili pěkných 52 let, takže to značí…to 

je taky o toleranci, že se musí tolerovat jeden druhého, protože jinak by to nešlo, 

jinak by člověk nevydržel tak dlouho, když bych si chtěla já prosazovat neustále 

svoje a on svoje, tak bychom spolu nemohli být, takže to naopak… moudrá hlavně 

si myslím, jestli kolikrát si říkám, jestli jsem třeba dětem ve svém rozhodnutí 

něčím neublížila, že jsem jim třeba něco zakázala a nebo jsem…ale zatím jsem tu 

odezvu od nich neměla, takže si myslím, že i v té výchově jako snad to bylo 

moudrý, když jako ty vztahy jsou zaplať pánbůh tedy opravdu dobré s dětmi a 



22 
 

vůbec s rodinou, tak si myslím, že to je taky určitá moudrost, protože to je 

tolerance, člověk musí tolerovat druhýho. 

- JÁ: A v čem myslíte, že ta vaše výchova byla moudrá? 

- FRANTIŠKA: No nesnažila jsem se jim nějak všechno přikazovat, ale naznačovat 

jim, co by bylo dobré, a co já jsem považovala za dobrý, a potom tak jsem musela 

je nechat, jestli to udělají tak, jak jsem jim poradila, nebo jestli si to udělají po 

svém, ale nikdy jsem s nimi nepřišla nějak nebo, že bych se s nimi o něčem 

nedohodla no. 

-  JÁ: Kolik vám je let? 

- FRANTIŠKA: 80 let. 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- FRANTIŠKA: Obchodní školu. 
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Gustav-Rozhovor 

- JÁ: Zkusil byste mi říct, co je to podle vás moudrost? 

- GUSTAV: No to bych byl rád, kdybych to věděl, ale jenom se můžu tak pokusit. 

No moudrost, to jsou zkušenosti, nic asi jiného nevymyslím, to jsou, k tomu přijde 

člověk až postupem času podle toho, co prožije a jaký nasbírá zkušenosti, a pak z 

toho hloupě poučuje mladší generace, které na to musí beztak přijít sami, protože 

ten člověk, který na to přišel, ten má sice velikánský sebevědomí, že už snědl 

chrousta, ale jinak je to úplně jinak, musí si na to každý přijít sám. 

- JÁ: A myslíte si, že je tam třeba ještě něco u té moudrosti, než třeba ty zkušenosti? 

- GUSTAV: Já teď nevím, zkuste mi nějak napovědět.  

- JÁ: To já nemůžu, to bych vás ovlivňovala.  Ale co to pro vás znamená, když je 

někdo moudrý? 

- GUSTAV: To znamená, že se zamýšlí nad celým světem, nad tím bytím a 

nebydlím, což dělá už spousta mladších lidí, přemýšlí, jaký to má všechno smysl, 

co se kolem děje, a spojuje to všechno dohromady, zvlášť když na to má čas, tak to 

asi může dělat víc, než když na to třeba čas nemá. Každý člověk v životě něco 

prožil, a pak to dává do souvislosti s těmi dalšími věcmi a zamýšlí se, a tak nějak 

bilancuje. 

- JÁ: A jak byste si představil moudrého člověka? 

- GUSTAV: To by se asi mělo říkat mudrc nebo něco takového, o tom my jsme asi i 

něco četli v takových knížkách o nějakých mudrcích a lidech, kteří zanechali za 

sebou spousta zajímavých myšlenek a tak, ale jinak si ho představuji víceméně 

staršího. Nedokážu si představit, že mladý, sice to už se říkalo dávno, že mladí nás 

jednou nahradí a že by se jim měla dávat příležitost, ale beztak si myslím, 

například že prezident by měl být člověk s nějakým potenciálem toho, že už něco 

prožil a něco už ví, takže nevím.  

- JÁ: A jak ten člověk vystupuje, jak na vás působí? 

- GUSTAV: Něco jako děda Vševěda. Měla by to být osobnost, která se nevnucuje a 

která vzbuzuje důvěru těch ostatních, kteří ho znají. Že by to bylo na něm hnedka 

vidět, to asi ne, musí se toho člověka poznat a něco z něj načerpat, nějaké 

zkušenosti, které se dají třeba zužitkovat v tom životě toho člověka, kdo ho 

pozoruje nebo zná a tak dále. 

- JÁ: A kdybyste se zkusil zamyslet a vybavit si nejmoudřejšího člověka, jakého jste 

kdy poznal, tak kdo by to byl? 



24 
 

- GUSTAV: Jsou to moji rodiče no, kteří mě hodně naučili, ale dneska mě strašně 

mrzí, že jsem se jich nezeptal na spoustu jiných věcí, protože to už se nemůže 

zopakovat. Ale může to být každý člověk. Měl by to být člověk dobrosrdečný, 

který neublížil nebo třeba takový člověk, který se nekouká jednoduše na věci, ale 

vidí ve všem nějaký rozpor a nějak uvážlivě a zdlouhavě, možná pro někoho, 

přemítá, ale nekouká se rozhodně na věci jednoduše. 

- JÁ: A kdybyste si vzal třeba ty vaše rodiče, tak v čem oni byli moudří? 

- GUSTAV: No asi spousta věcí, vemte si třeba, že moji rodiče žili za socialismu, 

což jsem žil i já, a že vychovávat dítě v tomto systému není žádná legrace. Můj 

otec například byl sociální demokrat, ale pak přišel 1946, 1947 nebo 1948, nevím, 

kdy se to přesně stalo. Tito lidé byli jaksi postaveni do role toho, že budou muset 

přestoupit ke komunistické straně. Takže celá ta sociální demokracie víceméně 

byla nucená takhle přejít. Takže on byl jako na vedoucím místě, dělal vedoucího 

pily, a najednou kdyby couvl a řekl jó, já se k vám dám, tak by to bylo dobře pro 

něho, a kdyby řekl, že se k nim nedá, tak by to bylo špatně. On už měl rodinu, měl 

děti, takže to musí být hrozně nepříjemné, to si nikdo nedokáže dneska představit, 

co to může znamenat. A pak mě v tom smyslu i vychovával, teda i v tom řádu mě 

vychovával. A taky se pamatuji, že mi nikdy neříkal, že komunisti jsou dobří nebo 

špatní, prostě mě nechal v tom plácat se tak nějak sám a já jsem se v tom skutečně 

plácal, protože nejdřív jsem říkal Sovětský svaz nadevše. Tenkrát jsem jezdil na 

kole a tenkrát v Závodu míru jezdil nějaký Čerepovič, což zavání tím, že to byl 

sovět, tak já jsem byl Čerepovič, takže to mi vydrželo dost dlouho. Až teda 

rozhodně v roce 1968 jsem úplně díky zase Sovětskýmu svazu pochopil, že to teda 

byl velikánský omyl, ale ty rodiče mě v tom nechali a nevymlouvali mi něco, 

abych se choval nějak jinak, nebo co, prostě to brali tak, jako sám si rozhodni, co 

si o tom budeš myslet, a tak jsem to taky dělal. Byl jsem pak už taky aktivnější a 

taky jsem ledaco zažil v tom 68. roce. Ale až se tomu divím, kdybych dneska byl v 

těch jejich rolích a bylo něco takového jako tenkrát, tak co bych asi dělal, a tak 

jsem si říkal, to asi bylo od nich moudrý, že to vlastně nechali tak, jak to je, a 

nenutili mě k ničemu a nepřesvědčovali, neupozorňovali, nevarovali a nechali mě 

v tom. Vlastně přišel 89., kdy jsem se dostal do takové podobné role, kdy jsem měl 

dvě děti, ale ty byly docela hodně malé, tak jsem nemusel nic vysvětlovat, ale taky 

jsem se nad tím zamýšlel, protože jsem byl původně samozřejmě dubčekovec, a i 

když později jsem pochopil, že to beztak ten Dubček nějak moc nemyslel dobře, 
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protože byl trošku naivní, něco jako asi Gorbačov. Později tak jsem se v tom asi i 

trochu plácal, přemýšlel jsem, jaký vlastně ten kapitalismus bude, který jsem teda 

vítal a do dneška, jak říkám, člověk se může na věci koukat jednoduše, ale taky 

složitěji z mnoho úhlů,  takže jsem v tom viděl nějaké klady a zápory a dodneška 

je v tom vidím, například to, že člověku dáte absolutní svobodu, tak potom někteří 

lidi toho zneužívají nebo se dostanu lehce na ulici a jsou bezdomovci, což jsme 

tady neznali a člověk by řekl, že je to dobře, ať se poučí, ale někteří lidé jsou 

nepoučitelní, takže potom z toho můžou vznikat všelijaké jiné věci. 

- JÁ: No a co třeba ta vaše maminka, v čem ona byla moudrá? 

- GUSTAV: No, tak všechny maminky jsou moudré pochopitelně, protože děti mají 

vždycky víc rády matku, což si myslím, že je taky moudrý, protože dneska třeba 

nedávno se narodil mé dceři syn, tak vím, jaký je to zázrak, a že vlastně to dítě, 

které porodíte, tak nejenže vy ho neskonale milujete, i když je to tak nějak napůl, 

ten muž tam má taky nějakou zásluhu, tak přece jenom se to dostává na život přes 

ženy. Tak ta láska bude tam vždycky silná a kupodivu je to i naopak, že ty děti 

jsou i určitým způsobem nevděčný. Nejdříve si toho neváží, ale později, když už 

jsou trochu starší, jako třeba teď já, tak si říkám, že jsem byl taky nevděčný syn, že 

jsem taky mohl být vděčnější, a že bych jí to dneska třeba nějakým způsobem rád 

splatil. I když nejsou dokonalé, každý má své viny. Každý má své vlastnosti. Ženy 

mají blíže k romantice a muži k tomu pohodlí a klídku a někde se to střetává, a 

potom z toho mohou být ty maléry, které se bohužel v dnešní době dějou, že jsou 

rozvody a teď děti na to zase doplácejí, jsou rozvody a vazby dětí a rodičů se tam 

tříští.  

- JÁ: Když vás vrátím zpátky k té moudrosti, tak v čem ta vaše maminka byla 

moudrá?  Říkáte, že v té péči? 

- GUSTAV: Já bych v ní nehledal nějakou extra moudrost. Já si myslím, že to je 

role každý ženy. Když se lidi rozvádí například, tak se nechává automaticky, podle 

mě by to teda mělo tak být, že se nechává to dítě té ženě, protože to je mateřský 

cit, jak jsem říkal. A ta žena nepotřebuje ani tak moudrost, jako tu lásku k těm 

dětem, to je myslím nadevše, ale když bych mluvil o moudrosti, tak například 

úplně bych nepodceňoval ani to, že dokáže ta žena držet tu rodinu pohromadě, že 

má třeba pochopení nebo je tolerantní. 

- JÁ: Takže myslíte, že je tam nějaká citová stránka? 
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- GUSTAV: No to je spojená nádoba se vším možným a citová stránka s tou 

moudrostí, to je jeden předmět takový bych řekl.  Kdybych znal nějakého člověka, 

který je moudrý, a přitom třeba někoho okradl, tak to by měla být spojitá nádoba 

vědět takovouto základní potřebu člověka, že by měl jednat tak, aby někomu 

neškodil a čekal od toho druhého to samé, prostě taková ta rovnováha, že nedělám 

nic, co by se samotnému mě nelíbilo, kdyby mi to on dělal, a z toho to tak nějak 

všechno vyplývá. Když člověk hledá nějaké moudro, jak žít, což by asi mělo v 

člověku být, nevím, jestli to takhle každý bere, ale každý by se měl, kdyby se 

každý takhle zaobíral tímto, tak by tady byl ráj. 

- JÁ: Teď bych se vás chtěla zeptat, jestli byste si zkusil vybavit nějakou situaci 

nebo nějaký okamžik, kdy si sám o sobě myslíte, že jste byl moudrý? 

- GUSTAV: To já pořád vycházím z toho, že nejsem tak moudrý, jak asi vy si 

myslíte. Já bych chtěl být moudrý, já, jestli jsem někdy něco udělal moudrého, tak 

možná, že jsem udělal něco spravedlivého, že jsem se rozhodl pro něco správně, 

ale že bych to pokládal za moudro, to bych se neodvážil tvrdit. To by asi o sobě 

nikdo neměl říkat, protože by to zavánělo takovým samolibým tímhle. Moudrý by 

se rozhodně neměl vychloubat, že člověk by se měl chovat skromně. Někdy jsem 

se rozhodl špatně a někdy dobře, ale nechci to nějak dávat do popředí, kolikrát mě 

leccos mrzelo a spíš si vzpomínám na ty špatný věci svoje, ale na ty dobré si nějak 

neumím vzpomenout. Já myslím, že nebyly tak výrazný. 

- JÁ: A myslíte, že je moudré rozhodnutí správné rozhodnutí? 

- GUSTAV: Kdyby mi lámali ruce nebo nevím co, tak já bych v životě nešel dělat 

sudího, nejen toho sportovního, ale rozhodovat třeba, jestli ten vrah zavraždil, 

nebo nezavraždil, to je něco tak neuvěřitelně složitého. Znáte ten symbol, kde je 

tam s tím zavázaným šátkem a tou váhou, a jak si řeší to, jestli ten člověk je vinen, 

nebo nevinen. Já myslím, že tohle je to nejhorší, co by mě mohl někdo násilím 

přivést k tomu, abych rozhodoval, co je dobře, a co je špatně. To bych vůbec 

nedokázal, v některých případech jo, ale jinak jako když člověk nemá přímý 

důkaz, tak to je strašně složité. Všichni se cítí být nevinní a s tím nic nenaděláte, já 

myslím, že ty, co se k tomu přiznají, by možná měli být omilosrdněni, ale oni by 

toho začali zneužívat a bylo by to na potkání. Ale nikdy bych nechtěl soudit lidi. 

Myslím, že je spousta lidí, kteří si myslí, že jsou nejchytřejší na světě, a to nejsou 

určitě moudří lidé, to je spíš znak hlouposti, takže říkám, nechci to přirovnávat 

k tomu, že by člověk měl být skromný, ale v tomhle si myslím, že vůbec nemám 
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jako důvod vám tady říkat nějaká moudra, ale za mě bych řekl, lidi by neměli 

vykřikovat do světa nějaký svoje názory a říkat, že já jsem tady ten, který vás 

poučí, a vy budete ke mně vzhlížet jako k mudrcovi. To je hloupost. 

- JÁ: A kdy je člověk moudrý? 

- GUSTAV: To by měli posoudit ty ostatní jo, částečně jako v tom, jak jsem říkal na 

začátku, k moudrosti vede spíš stáří, ale od kdy ten člověk by měl být 

moudrý…jsou lidé mladí a jsou vzdělaní a chytrý a mají správný názor na život a 

jsou starý, kteří se stále chovají jako puberťáci. Takže ten věk, já to vezmu z té 

stránky prezidentství no, tak tam jsou taky nějaká pravidla.  Takže tam asi mluví o 

nějaké hranici možná, ale oni si tu hranici vymysleli, takže jaká je absolutní 

pravda, to nevím, ale já myslím, že pokud tam není skleróza a nějaká demence a 

podobně, tak čím starší, tím má blíž k té moudrosti, ale kdy začíná být člověk 

moudrý, to bych se neodvážil říct. 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- GUSTAV: 72 let 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- GUSTAV: Střední průmyslovou školu strojní, vysokou jsem nedodělal. 
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Hynek-Rozhovor 

- JÁ: Já bych se vás chtěla zeptat, co je to podle vás moudrost? 

- HYNEK: No chytrost asi ne, nebo něco takového, že člověk není hloupý, a že 

něčemu rozumí.  

- JÁ: A co to pro vás znamená, co si představíte? 

- HYNEK: No, že člověk není nějak na té spodní úrovni jako třeba zvíře nebo něco 

takového.  

- JÁ: Takže myslíte, že je to jako nějaká civilizovanost? 

- HYNEK: No jako trochu jo no, že člověk rozumí tomu, co se děje okolo a to no… 

- JÁ: Vy jste říkal, že je to jako chytrost, takže myslíte, že to je stejný být chytrý a 

moudrý? 

- HYNEK: No tak je to skoro něco podobného podle mě no, chytrý člověk je chytrý, 

rozumí dost věcem a moudrý, to je něco podobného, ale trošku jako, že rozumí 

věcem, co se děje jako okolo, jako přírodě a tomu no…Měli bychom žít v souladu 

s přírodou, protože to po nás převezmou další generace.  

- JÁ: A myslíte si, že moudrost souvisí se vzděláním? 

- HYNEK: No taky trochu. Já myslím, že jo, i když člověk může mít třeba méně 

vzdělání, tak může být taky moudrý nebo moudře se chovat k okolí a k přírodě. 

- JÁ: A jak si představíte moudrého člověka? 

- HYNEK: Nedělá žádné blbosti, neničí přírodu, nedělá takový, že by něco zanedbal 

nebo zničil zbytečně a tak, rozumí tomu, co dělá. Nebo prostě do budoucna, když 

něco dělá, tak to dělá tak, jakože tomu rozumí. 

- JÁ: Takže jak se ten člověk chová? Jak na vás působí?  

- HYNEK: Člověk by řekl, že se chová rozumně že jo… 

- JÁ: A co je to podle vás chovat se rozumně? 

- HYNEK: Neničí třeba přírodu, se spoluobčany člověk vychází, a tak nějak no… 

- JÁ: A zkusil byste si vybavit nejmoudřejšího člověka jakého jste kdy poznal? A 

kdo by to podle vás byl? 

- HYNEK: Těžko takhle honem si vzpomenout, koho člověk poznal, a že by byl 

moudrý… No tak někteří politici, ale moc jich není, to člověk spíš kouká, že dělají 

něco, a pak se to předělává zbytečně, myslí spíše sami na sebe než na prakticky 

národ. 

- JÁ: A někoho třeba z vašeho okolí byste si vybavil? 
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- HYNEK: Člověk zas do rodiny by to nechtěl zatahovat, že jo, protože si každý 

člověk myslí, že jeho děti nebo příbuzní jsou moudrý, že to dělají dobře nebo tak, 

to jako těžko takhle honem říct. 

- JÁ: Takže vás nikdo nenapadá? 

- HYNEK: No nenapadá. Dneska je ta doba taková, že člověk, aby řekl, že ten je 

moudrý no…tak ono dneska spíš lidi jdou po majetku, takže to není zrovna i jako 

moudrost. 

- JÁ: Takže myslíte, že moudrost je i ve skromnosti? 

- HYNEK: Taky no, aby člověk žil tak nějak vůči přírodě a vůči okolí rozumně a 

neničil nic a vycházel se společnosti dobře, no, a tak no… 

- JÁ: A zkusil byste si vybavit, kdy si vy myslíte podle vás, že jste byl moudrý? 

- HYNEK: No tak já jsem nebyl žádný fenomén, že jo, nikdy. Byl jsem obyčejný 

dělník vyučený, takže jako nějaká moudrost no…Snažil jsem se v práci, že jo, 

dobře pracovat, chodil jsem do práce jako rád, dneska i ta práce mi trochu schází, 

sice sem tam někomu něco udělám, ale jako to no…Ale jako abych byl jó moudrý 

nějaký, to asi ne, to by mě těžko někdo vyzdvihl na to, že jsem moudrý. 

- JÁ: A nějaké rozhodnutí, které si myslíte, že bylo ve vašem životě třeba důležité a 

myslíte, že bylo moudré? 

- HYNEK: Kdysi, když jsem se oženil, tak jsme potřebovali někde bydlet. Takže 

podle mě bylo moudré rozhodnutí postavit si barák, který jsme postavili no, a žilo 

se tak nějak, jak to šlo.  

- JÁ: Kolik vám je let? 

- HYNEK: 77 let 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- HYNEK: Já jsem vyučený elektromechanik. 
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Jolana-Rozhovor 

- JÁ: Já bych se vás zeptala, co je to podle vás moudrost? 

- JOLANA: No, co je to moudrost člověče… To jsou takový, nevím… získání 

během života, během zkušenosti, tak z toho potom asi se potom odvíjí jako 

moudrost bych řekla. 

- JÁ: A co to pak je ta moudrost? 

- JOLANA: To je rozhodování asi o určitých věcech. 

- JÁ: A jak o tom teda ten člověk rozhoduje? 

- JOLANA: No to je docela těžký jako, jak o nich rozhoduje, to nevím, jestli ti na to 

odpovím, jako jak rozhoduje. No jako na základě toho asi nejlepšího, co si člověk 

myslí, tak na základě tohohle toho se rozhodne, co je nejlepší v té dané situaci, 

podle toho, co se řeší, a tak. 

- JÁ: A jak si moudrého člověka představíte? 

- JOLANA: No tohle to, co jsem ti řekla, tak jako musí být vzdělaný, inteligentní. 

No a na základě toho teda… 

- JÁ: A když na toho člověka narazíte, tak podle čeho si řeknete, jo tohle to, to je 

moudrý člověk? 

- JOLANA: Podle toho, jak se chová, jak mluví, jak jedná, tak podle toho… 

- JÁ: A jak se chová? 

- JOLANA: No prostě během rozhovoru, pokud s ním mluvíš, tak prostě to zjistíš 

sama, to zjistíš podle svého myšlení a svého jednání, tak podle toho asi poznám, 

jestli to teda je tak, jak si to já představuji…myslím, že by to člověk měl poznat při 

rozhovoru. 

- JÁ: A kdybyste si zkusila vybavit nějakého moudrého člověka, tak jakého 

nemoudřejšího člověka jste poznala? 

- JOLANA: No, kterého jsem poznala já, tak to já nevím, jestli mám někoho v okolí 

takového, že bych o něm řekla, že je moudrý. Jako z těch úplně nejbližších, co 

člověk má, tak si myslím, že až tak jako doslova, když se to vezme jako moudrý, 

tak to bych asi jako ani neřekla. To bych asi ani nemohla říct. 

-  JÁ: A blížil by se k tomu třeba někdo? 

- JOLANA: Myslím si, že ne. 

- JÁ: A myslíte si, že vy jste byla někdy moudrá, že byla nějaká situace, ve které si 

myslíte, že jste se zachovala moudře? 
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- JOLANA: No to já si myslím, že jsem taková, ale neřeknu ti příklad. Pokud na mě 

budeš chtít příklad, tak ti ho určitě jako asi neřeknu, to nevím, co bych se musela 

dobu vybavovat, ale snažím se teda jako o to, rozhodovat teda jako opravdu 

správně, takový čestný, prostě jako správný, to nejlepší, co si myslíš, tak to prostě 

předávat dál, nebo když se tě třeba někdo zeptá na nějakou radu nebo něco 

takového, tak určitě jako si myslím, že radím podle sebe teda moudře, to si 

myslím, nevím, jestli to tak je. 

- JÁ: Takže myslíte, že zachovat se moudře je zachovat se v dobrém úmyslu? 

- JOLANA: No určitě v dobrém, ale ještě to má asi větší význam teda to slovo 

moudrý, to asi jako jo, ale určitě to souvisí teda s tou inteligencí, se čtením no, 

takový ty aspekty to musí představovat. 

- JÁ: A když říkáte, že to souvisí s inteligencí, tak myslíte, že to souvisí se 

vzděláním? 

- JOLANA: Do určité míry určitě jo. Jak u koho, někdo nemusí být zase až tak 

vzdělaný, a přitom je inteligentní a moudrý, a někdo, kdo má vysokou školu, je 

úplný debil, asi tak, jsou takový, to určitě jo. 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- JOLANA: 69 let 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- JOLANA: Zdravotní sestra. 
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Eva-Rozhovor 

- JÁ: Co je to podle vás moudrost? 

- EVA: Já si myslím, že to je sbírka zkušeností. Zkušenosti prostě, ale i všechno 

prostě, jak bych to řekla, zručnost, prostě takhle jako všechno prostě tohle to, co to 

je, a že to jako není to naučený jo, je to prostě daný přírodou, takhle bych to řekla, 

že ty lidi, že ta moudrost ti je jako daná. 

- JÁ: Takže myslíte, že se to nedá naučit? Že třeba vzdělání na to nemá vliv? 

- EVA: Jo jako to jo, ale že jako, myslím si, to jako moudrost je prostě, že ti to je 

dáno do vínku jako tohle, že každý to nemá… 

- JÁ: A jak byste si toho moudrého člověka představila? 

- EVA: Když se ho na něco zeptáš, a ať je to z jakéhokoliv oboru nebo prostě to, tak 

ti umí odpovědět nebo ti to aspoň tak jako vysvětlí si myslím, že je to takový ten 

jako moudrý člověk no… 

- JÁ: A jak na vás působí? 

- EVA: No tak on jako je moudrý a moudrý, ale takový ten jako opravdu moudrý, 

jako takový ten dobrácký člověk, tak ten jako strašně pocitově tak jako, že tě úplně 

pohladí po duši, takový člověk, že ti jako dokáže…dokáže tě vyslechnout. A 

dokáže ti všechno v klidu, tak jako si myslím rozumně vysvětlit a poradit, a tak 

jako to si myslím, že je ten moudrý člověk. 

- JÁ: A zkusila byste si vybavit nejmoudřejšího člověka, kterého jste kdy potkala 

nebo poznala? 

- EVA: Jako pro mě jako moudrý člověk byl můj učitel češtiny, to byl opravdu Pan 

učitel Z., a to teda byl opravdu moudrý člověk a takový, který i když jsme se ho 

jako děti na něco zeptaly, tak on prostě vysvětlil. Takže to si myslím, že to byl pro 

mě moudrý člověk. Dokázal nám všechno tak jako vysvětlit, ať jsme se zeptaly na 

cokoliv, tak on prostě, já bych řekla, že čerpal v nějakých těch starých, zase nebo 

starých, no tak jemu by teď bylo 120 roků, že jo, tomu učiteli jo, ale fakt byl 

takový, jako ten nějak mi vážně přišel jako ten moudrý člověk. 

- JÁ: A myslíte, že byste si vybavila ještě někoho? 

- EVA: Víš že ne…. tak on jako moudrý člověk…jako bych řekla, že i ty naše 

babičky a dědečkové, tak ty taky byli moudří, ale tam to už nebylo takový jako, já, 

když to srovnám s tím učitelem, prostě ten mi přišel jako opravdu… 

- JÁ: A v čem to bylo jiné u těch babiček a dědečků? 
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- EVA: Řekla bych, že ten učitel byl jako sečtělý a ty moje babičky a dědečkové ty 

jako bych řekla, že až tak…tak to nebylo. 

- JÁ: A byli teda moudrý v čem? 

- EVA: No já bych řekla, že to zase nám předávali ty svoje zkušenosti, ty moudra, a 

i kolikrát dneska si vzpomenu, co mi babička právě jako to moudro říkala, že jo, a 

to, ale byly to takový, zas bych řekla, prostě venkovský lidi takový, prostě jiný to 

bylo. Já bych jako řekla, že každý člověk je moudrý ale…ale… no i když to zase 

nemůžu říct každý člověk, že je moudrý no… 

- JÁ: Zkusila byste si vybavit nějaký moment, kdybyste si o sobě řekla, že jste byla 

moudrá, nebo že jste se třeba zachovala moudře? 

- EVA: NE!  To teda nevím. A tak ono to vždycky vyplyne tak nějak z té situace, 

když tak nějak o něco jde, takže nad tím víc jako přemýšlím nebo nevím. Neumím 

si vybavit, kdy jsem se zachovala moudře. Jako jo, ale to jsem zase taky 

nevymyslela já…. ale jako když Robert přišel s tím, že budeme podnikat, takže to, 

že si vezmeme jako u nás odchod, tak jako jsem taky říkala no, ale pak teda jsem 

říkala, že to bylo rozhodnutí správný, protože jsme se odhodlali vlastně k tomu 

podnikání no. Ale jinak jako, že bych si pamatovala, kdy jsem udělala nějaký, 

nevím… 

- JÁ: Kolik vám je let? 

- IVAN: 65 let 

- JÁ: Jaké máte vzdělání? 

- EVA: Výuční list, kožešnice 

 


