
 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: Přehled otázek z výzkumu provedeného ve Francii (soupis) 

Příloha č. 2: Přehled otázek z výzkumu provedeného v České republice (soupis) 

Příloha č. 3: Základní charakteristiky všech respondentů (tabulka) 

Příloha č. 4: Ukázky rozhovorů (přepis rozhovorů) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


   2

 

Přílohy 
Příloha č. 1: Přehled otázek z výzkumu provedeného ve Francii (soupis) 

 

INTERVIEW FRANCIE 
Rozhovor 1 
VOLNÝ ČAS 

• Co děláš ve svém volném čase doma? 
• Co děláš ve svém volném čase tady v Lyonu? 
• Jaké jsou tvoje záliby? 
• Věnuješ se jim i tady? 
• Našel/našla sis zde nové záliby? 
• Je nějaký rozdíl mezi tím, jak trávíš svůj volný čas u sebe doma a tady? 
• Máš dojem, že si tady můžeš svůj čas snáze naplánovat? 
• Změnil/a jsi své zvyky? 
• Máš raději věci naplánované nebo je ti to jedno? 

VZTAHY 
• Měl/a jsi u sebe doma přítelkyni/přítele? 
• Jak vám to na dálku funguje? 
• Jsi stále v kontaktu se svými přáteli? 
• Chybí ti? 

PLÁNY DO BUDOUCNA A PRIORITY 
• Jaké byly tvé plány do budoucna, než jsi přijel/a do Lyonu? 
• Změnily se tyto plány? Proč? 
• Jaké byly tvé priority, než jsi přijel/a do Lyonu? 
• Změnily se? Jak a proč? 

CHARAKTER A CHOVÁNÍ 
• Můžeš mi popsat svůj charakter předtím, než jsi odjel/a do Lyonu? 
• Jsi spíše otevřený/á či uzavřený/á, excentrický/á, společenský/á,...? 
• Myslíš si, že se tvůj charakter tady změnil? 
• Cítíš, že se tady chováš jinak než doma? V jakém ohledu? Proč? 
• Myslíš, že tě pocit anonymity nutí chovat se jinak?  
• Jak to bude, až se vrátíš zpátky domů? 
• Záleží ti na tom, co si o tobě myslí ostatní? 
• Bylo zde něco, jsi chtěl/a na sobě změnit, než jsi odjel/a do Lyonu? Podařilo se 

ti to? Proč ano/ne? 
• Myslíš, že tady máš víc času myslet sám/sama na sebe? 
• Jsou zde jiné rozdíly mezi způsobem tvého života u tebe doma a tady? 
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Rozhovor 2 
• Našel/našla sis tu nějaké nové záliby? 
• Jsi stále v kontaktu s tvými přáteli a rodinou? Stále stejně často? 
• Našel/našla sis tu nové kamarády, nebo jsi stále s těmi starými? 
• Jsou zde nějaké změny v tvých plánech do budoucna? 
• Jsou zde nějaké změny v tvém chování? 
• Cítil/a ses zde na začátku jako cizinec? 
• Měl/a jsi před příjezdem sem nějaký obrázek o Francii, který se pak změnil? 

 
 
Rozhovor 3 

• Změnil se tvůj život v Lyonu od té doby, co jsi přijel/a? 
• Liší se hodně tvůj život tady a u tebe doma? Jak? 
• Změnil/a si své zvyky? 
• Můžeš si zde lépe organizovat svůj volný čas? 
• Chybí ti stále tvá rodina? Jste stále v kontaktu? 
• Bylo pro tebe těžké udržet vztah na dálku? 

 
• Změnil/a jsi nějak plány do budoucna? 
• Změnil/a jsi své priority? 

 
• Můžeš mi zkusit popsat svůj charakter? 
• Myslíš, že se tady změnil/a? Jak? 
• Změnilo se tvé chování? Jak? 
• Změnil/a jsi tady své principy? 
• Je pro tebe důležité, co si o tobě myslí ostatní? 
• Bylo zde něco, jsi chtěla/a na sobě změnit, než jsi jel/a do Lyonu? Povedli se ti 

to? Myslíš, že si to udržíš i pak? 
 

• Jsi hrdý/á na svou zemi, na svůj původ? 
• Snažíš se tady udržet si svou kulturu nebo se integrovat do té francouzské? 
• Jsi na sebe tady víc hrdý/á? 
• Myslíš, že si získal/a větší nezávislost? 
• Musíš tady vycházet s penězi jinak než doma? 
• Co si myslíš sám/sama o sobě? Jsi se sebou a se svým životem spokojený/á? 
• Je zde ještě něco, co se změnilo od našeho prvního rozhovoru? 
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Příloha č. 2: Přehled otázek z výzkumu provedeného v České republice (soupis) 
 

INTERVIEW ČESKÁ REPUBLIKA 
 

• Kde jsi byl a na jak dlouho? 
• Kdy to bylo (rok) a v jakém ročníku studia jsi byl/a (a kde jsi studoval/a)? 
• Proč sis vybral právě toto místo? 
• Jel/a jsi sám nebo s někým dalším? 
• Našel/našla sis na Erasmu nové záliby? 
• Změnil/a jsi na Erasmu své zvyky? 
• Lišil se tvůj život na Erasmu hodně od tvého běžného života? Jak? 
• Bylo něco, co jsi na sobě chtěl/a změnit před odjezdem do zahraničí? Povedlo se 

ti to? 
 

• Měl/a jsi před odjezdem přítelkyni/přítele? 
• Jak jste zvládali vztah na dálku? 
• Byl/a jsi v kontaktu s rodinou a přáteli? Chyběli ti? 

 
• Změnily se tvé plány do budoucna během tvého pobytu v zahraničí? 
• Změnily se tvé priority během tvého pobytu v zahraničí? 
• Byl/a jsi na sebe při pobytu více hrdý/á? 

 
• Máš dojem, že se během Erasmu změnil tvé chování (charakter)? Jak? Proč? 
• Jednalo se o dlouhodobé změny, případně jak dlouho trvaly? 
• Měl/a jsi dojem, že se můžeš chovat jinak než obvykle, že tě nikdo nezná a ty 

můžeš začít znovu? Využil/a jsi toho? 
• Jaké byly plusy a minusy tvého pobytu? Jak ho celkově hodnotíš? (Jak to 

vypadalo před odjezdem? Jak tam?) 
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Příloha č. 3: Základní charakteristiky všech respondentů (tabulka) 
 
 
Jméno Věk Obor studia Národnost Země 

pobytu 
Rok pobytu 

Alexandra 21 psychologie řecká Francie 2010/2011 
Juan 22 inženýrství španělská Francie 2010/2011 
Klára 21 sociologie a 

sociální 
antropologie 

česká Francie 2010/2011 

Manuel 26 pedagogika peruánská Francie 2010/2011 
Matt 19 demografie kanadská Francie 2010/2011 
Mathias 24 mechanické 

inženýrství 
německá Francie 2010/2011 

Mosi 26 lidská práva pobřeží 
slonoviny 

Francie 2010/2011 

Nyoko 24 zpěv japonská Francie 2010/2011 
Patricia 21 psychologie italská Francie 2010/2011 
Sofia 21 psychologie bulharská Francie 2010/2011 
Wang 19 inženýrství čínská Francie 2010/2011 
Zola 26 mezinárodní 

právo 
senegalská Francie 2010/2011 

Alena 27 psychologie česká Francie 2005/2006 
Andrej 24 chemie česká Francie 2997/2008 
Dora 22 produkce česká Německo 2009/2010 
Ela 26 fyzika česká Holandsko 2007/2008 
Hana 22 francouzská 

filologie 
česká Francie 2009/2010 

Jáchym 26 sociologie česká Holandsko 2009/2010 
Jana 25 architektura česká Německo 2008/2009 
Jiří 25 ekonomie a 

management 
česká Německo 2009/2010 

Marek 25 ekonomie a 
management 

česká Řecko 2008/2009 

Markéta 23 žurnalistika česká Španělsko 2008/2009 
Matěj 27 sociologie česká Francie 2008/2009 
Milan 29 sochařina česká Finsko 2003/2004 
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Příloha č. 4: Ukázky rozhovorů (přepis rozhovorů) 

 

Ukázka č. 1: Rozhovory pořízené ve Francii 

 

Patricia, 21 let, studentka psychologie, Italka 

 

INTERVIEW 1  
VOLNÝ ČAS 

• Co děláš ve svém volném čase doma? 
- Nemá nic pravidelného, ale jinak chodí ven se psem – den má rozdělený podle 

jeho potřeb, často nedělá nic nebo se jen tak prochází, baví se s rodinou, tráví 
hodně času na Facebooku a zpětně toho lituje. Často chodí do jednoho 
knihkupectví nedaleko, předstírá před svou matkou, že studuje, ale přitom ztrácí 
čas. Loni se trochu věnovala plachtění a cvičení. Večer večeří s rodinou a pak 
chodí ven s kamarády, skoro každý večer.  

• Co děláš ve svém volném čase tady v Lyonu? 
- Koupila si filmy ve francouzštině, aby se zlepšila. Ráda se teď učí francouzsky, 

poslouchá rádio, nebo ho má jen tak zapnuté, když pracuje. Je na Facebooku, 
kde komunikuje s rodinou a se svou prof. filosofie, ráda chodí pěšky po městě. 

- Na začátku byla smutná, protože jí chyběl rytmus, teď má 3x týden 
francouzštinu s jednou slečnou. Má radši, když má denní rytmus, vstává dřív, 
ráno si užívá svého času, nespěchá tolik. 

• Jaké jsou tvoje záliby? 
- Plachtění, řízení, zvířátka. 
• Věnuješ se jim i tady? 
- Spíš ne, jen že ráda chodí pěšky, ale nemá tu psa, auto. 
• Našel/našla sis zde nové záliby? 
- Ne ale věnuje se lezení, což předtím nedělala.  
• Je nějaký rozdíl mezi tím, jak trávíš svůj volný čas u sebe doma a tady? 
- Tady dělá jen věci, co chce a pro sebe samotnou (nemá tam psa). Chtěla by se 

tady naučit dobře francouzštinu, aby udělala radost svému otci, chce se tady lépe 
poznat. A taky tady chce dobře studovat, aby zvládla všechny zkoušky. Je to pro 
ni těžší, ale snaží se. 

- Jinak to ale celkově záleží na její momentálně náladě, nemá většinou nic předem 
naplánovaného. 

• Máš dojem, že si tady můžeš svůj čas snáze naplánovat? 
- Tady si organizuje svůj čas podle sebe, nemusí nic před nikým skrývat.  
• Změnil/a jsi své zvyky? 
- Musí víc studovat, věnovat se tomu pravidelně. Pravidelně studuje během týdne 

a pak ví, že má v neděli volno.  
• Máš raději věci naplánované nebo je ti to jedno? 
- Je jí to spíše jedno. 

 
VZTAHY 

• Měl/a jsi u sebe doma přítelkyni/přítele? 
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- Bylo to komplikované, měla tendenci se vrátit ke svému bývalému příteli, ale 
nakonec zjistila, že o to nestojí. 

• Jak vám to na dálku funguje? 
• Jsi stále v kontaktu se svými přáteli? 
- Ano, hodně přes Facebook. 
• Chybí ti? 
- Ano, hodně, ale je moc ráda, že prožívá tuhle zkušenost, protože ví, že doma je 

to stále stejné, takže o nic nepřichází. A navíc ví, že když náhodou ztratí 
nějakého kamaráda, tak to bude dobře, protože se ukáže jako nesprávný 
kamarád.  
 

PLÁNY DO BUDOUCNA A PRIORITY 
• Jaké byly tvé plány do budoucna, než jsi přijel/a do Lyonu? 
- Jet do Lyonu a pak neměla žádné další plány. Uvažovala, že by tady zůstala na 

celý rok, aby se pořádně naučila jazyk. Snad jen, že dostuduje v Itálii (bc a mgr). 
Na druhou stranu jí to tady moc vyhovuje, jak se tady vyučuje oproti systému v 
Itálii.  

• Změnily se tyto plány? Proč? 
- Najednou si není jistá, jestli tady zůstane na rok. Druhý semestr je tady jiný, je 

hodně stáží, to už pro ni není tak dobré. Taky vidí už i nevýhody života tady.  
• Jaké byly tvé priority, než jsi přijel/a do Lyonu? 
- Předtím než odjela, tak často nedělala žádné zkoušky, protože se chtěla jen a jen 

bavit. 
• Změnily se? Jak a proč? 
- Tady je její hlavní prioritou naučit se francouzsky a neztratit možnost se lépe 

poznat, nechce žít bez přemýšlení. Tady víc přemýšlí nad svoji intelektuální 
stavbou, nad tím, co si myslí o životě, o vztazích a hlavně o sobě. Doma 
přemýšlela hlavně obecně, co musí dělat apod. Tady má jasnější vizi o sobě 
samé. Je centrem svého života, což předtím nebyla. 

- Rodina pro ni předtím nebyla priorita, ale samozřejmost a tady si ji ještě více 
váží. Chybí jí, ale ví, že je to přirozené a nebojí se, že by je ztratila.  
 

CHARAKTER A CHOVÁNÍ 
• Můžeš mi popsat svůj charakter předtím, než jsi odjel/a do Lyonu? Jsi spíše 

otevřený/á či uzavřený/á, excentrický/á, společenský/á,...? 
- Je to těžké říct, protože se tady změnila, hlavně proto, že nezná lidi kolem sebe 
- V Neapoli jí všichni říkají, že je bláznivá, nervní a zvláštní – ale neumí vysvětlit 

jak. Snadno se naštve, pak je hysterická, odsekává, ale tady jí vůbec nic 
nenervuje, což je pro ni velká změna. Ale myslí si, že doma to pak zas bude 
stejné.  

- Je otevřená, někdy až moc, snadno sdílí s cizími lidmi velmi osobní věci, je 
velmi důvěřivá.  Tím pádem proto tady na začátku byla velmi smutná, protože 
toto nemohla kvůli jazykové bariéře s nikým zažít. Ale jinak jí to vydrželo.  

• Myslíš si, že se tvůj charakter či chování tady změnil? 
- Je klidnější. 
• Cítíš, že se tady chováš jinak než doma? V jakém ohledu? Proč? 
- Vstává tady o hodinu dřív než doma, protože si tady užívá svého času, nespěchá. 
- Jinak záleží na situaci, někdy je schopná protančit celou noc a být úžasně 

nabuzená, jindy jezdí domů kolem půlnoci a stačí jí to.  
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- Je tady velice limitovaná kvůli jazyku, nemůžu se vyjádřit tak, jak by chtěla a to 
ji někdy rozesmutňuje. Navíc je normálně mnohem rychlejší, což tady být 
nemůže, musí dělat vše pomaleji.  

• Myslíš, že tě pocit anonymity nutí chovat se jinak?  
- Spíš ne, pořád svá. 
• Jak to bude, až se vrátíš zpátky domů? 
- Asi bude zase nervní. 
• Záleží ti na tom, co si o tobě myslí ostatní? 
- Ne, je jí to jedno. Myslí sice hodně na ostatní, jestli to, co dělá, je nebude 

obtěžovat.  
• Bylo zde něco, jsi chtěl/a na sobě změnit, než jsi odjel/a do Lyonu? Podařilo se 

ti to? Proč ano/ne? 
- Nebyla se sebou moc spokojená, protože se moc neznala. Tady se začíná lépe 

poznávat, takže vidí, že je sama se sebou spokojená, se svojí osobností. Chtěla 
by být taková, upřímná a přímá a svá. Ale myslí si, že by se ještě více mohla 
zaměřit na svoje potřeby.  

• Myslíš, že tady máš víc času myslet sám/sama na sebe? 
- Určitě, protože je tady sama. A líbí se jí to, má tady na to dost času, což oceňuje. 

Normálně je kolem ní vždy spousta lidí. Nedokáže říct, co se jí líbí víc, ale asi se 
jí líbí víc být obklopená lidmi. 

• Jsou zde jiné rozdíly mezi způsobem tvého života u tebe doma a tady? 
- Ne, hlavní rozdíl je, že tady má víc času myslet sama na sebe.  

 
INTERVIEW 2  

• Našel/našla sis tu nějaké nové záliby? 
- Asi ne. 
• Jsi stále v kontaktu s tvými přáteli a rodinou? Stále stejně často? 
- Ano, ale méně, spíš přes mejl, ale je to stále o tom samém, jak se máš? apod. Ale 

maminka už je méně starostlivá. S kamarády ještě méně, protože ví, že se jede 
na chvíli domů, tak je méně na Facebooku, protože nechce s nimi mluvit takhle, 
protože bud moci brzy naživo apod. 

• Našel/našla sis tu nové kamarády, nebo jsi stále s těmi starými? 
- Skoro stále s těmi stejnými, akorát se poznala lépe s jednou holkou z lezení.  
• Jsou zde nějaké změny v tvých plánech do budoucna? 
- Chce tu stále zůstat celý rok, ale není o tom úplně přesvědčená, trochu 

pochybuje. Zůstala by jen kvůli francouzštině, ne kvůli studiu psychologie, takže 
by pak musela dělat normálně zkoušky v Itálii.  

• Jsou zde nějaké změny v tvém chování? 
- Už je znovu nervní, což na začátku nebyla. Ale možná je to tím, že by se moc 

chtěla vrátit k sobě. Také se víc nudí, na začátku spíš trpěla, protože byla daleko 
a teď je to nuda, protože musí čekat na návrat.   

- Ne, před týdnem tu byla její sestra, takže mohla pozorovat svoje chování vůči 
někomu, kdo ji dobře zná, ale na druhou stranu byly stále v cizím prostředí, 
takže to nebylo úplně ono. Takže například viděla, že jí mnohem pomaleji. To 
proto, že je sama, takže u toho často dělá něco jiného.  

- Ale celkově ani neví, kdo teď je. Myslí si, že se změnila, ale nedokáže říct jak. 
Navíc má trochu strach se změnit, aby se nezměnila moc a lidé jí pak 
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nepoznávali. Je ten, kdo se stále konstruuje, nebo tak, koho už všichni znají? 
Nechce, aby se nezměnila k horšímu, už se jí to jednou v dětství stalo.  

• Cítil/a ses zde na začátku jako cizinec? 
- Ano, hodně. Ale je normální, že to tak cítí i stále. Ale někdy má i touho, aby 

všichni věděli, že je cizinka. Takže jí to nevadí, protože ví, že je tady jen 
nakrátko, kdyby tady měla žít natrvalo, tak by ji to vadilo.  

• Měl/a jsi před příjezdem sem nějaký obrázek o Francii, který se pak změnil? 
- Neměla moc žádný stereotypní obrázek o Francii, spíš si myslela, že je to velmi 

odlišná země. Ale teď vidí, že co je odlišné, je jazyk a ekonomika (je to tu 
dražší), ale jinak to moc jiné není, takže ani nebyla moc překvapená ze změny 
prostředí.  

 
INTERVIEW 3 

• Změnil se tvůj život v Lyonu od té doby, co jsi přijel/a? 
- Ne, akorát, že má teď spolubydlící, což je pro ni lepší, že s někým sdílí svůj byt 

a každý moment. Jinak pořád studuje, už neleze, ale jezdí hodně na kole, jezdí 
na něm do školy. 

• Liší se hodně tvůj život tady a u tebe doma? Jak? 
- Ano, samozřejmě, není tu moře, takže město se formuje jinak než Neapole. 

Nemá tady svoje zvířata, svůj pokoj a svou rodinu. Tady je sama, doma se musí 
o všechno dělit. 

• Změnil/a si své zvyky? 
- Ano. Řídí se více svým rytmem, ne jinými lidmi. Musí si pořád vařit, nejí to 

samo jako v Itálii. Nemá tady přátele a auto, je to jiné. Více si užívá svůj čas, je 
pomalejší, má svůj vlastní rytmus. 

• Můžeš si zde lépe organizovat svůj volný čas? 
- Určitě. A líbí se jí to. Ale stýská se jí po jejím psovi, takže v tomhle se mu ráda 

přizpůsobuje, 
• Chybí ti stále tvá rodina? Jste stále v kontaktu? 
- Ne, už si tolik nevolají, spíš si píšou mejly. Naopak je trochu zklamaná, že jí její 

sestra vůbec nepíše, ale chápe, že je moc mladá a nemá na to čas. Jinak si zvykla 
na to žít sama. Má čas myslet na svůj vztah s rodinou, že by se chtěla 
odstěhovat, až se vrátí. Po čemž touží i déle. Chce si začít budovat svůj vlastní 
život. 

• Bylo pro tebe těžké udržet vztah na dálku? 
 

• Změnil/a jsi nějak plány do budoucna? 
- Chce se odstěhovat od rodiny a začít žít sama. Jinak chce dostudovat v Neapoli. 
• Změnil/a jsi své priority? 
- Myslí, že ne, protože je nedokáže moc pojmenovat. Ale myslí si, že se naučila 

studovat. 
 

• Můžeš mi zkusit popsat svůj charakter? 
- Cítí se teď trochu napjatá, protože na jednu stranu se chce vrátit do Neapole, je 

zvědavá na to, čím se stala, ale zároveň se necítí být sama sebou. Ví, že se hodně 
zlepšila v jazyce, ale cítí, že tu jsou stále věci, které nemůžeme vyjádřit. 
Například smysl pro humor je velmi chybí. Nemůžu se vyjádřit tak, jak chce 

• Myslíš, že se tady změnil/a? Jak? 
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- Je pořád otevřená a společenská. Ale někdy se tak necítí, protože má dojem, že 
Francouzi moc společenští nejsou. 

• Změnilo se tvé chování? Jak? 
- Tráví víc času s Italy a to jí ujistilo v tom, že je má ráda. Nevadí jí tedy vrátit se 

domů v porovnání třeba s jinými lidmi. 
• Je pro tebe důležité, co si o tobě myslí ostatní? 
- Ne. Vůbec. 
• Bylo zde něco, jsi chtěla/a na sobě změnit, než jsi jel/a do Lyonu? Povedli se ti 

to? Myslíš, že si to udržíš i pak? 
- Ne, jen se naučit francouzsky. 

 
• Jsi hrdý/á na svou zemi, na svůj původ? 
- Není hrdá na politiku v její zemi, ale na svůj původ tady a hlavně na jazyk, myslí 

si, že italština je ten nejhezčí jazyk.  
• Snažíš se tady udržet si svou kulturu nebo se integrovat do té francouzské? 
- Snaží se integrovat, poznávat nové kultury a pomohlo jí to tady být k nim 

mnohem více otevřená. Chtěla by hodně cestovat, hlavně třeba do Alžírska, 
Brazílie apod. Chce hodně cestovat a poznávat nové kultury z jejich úhlu 
pohledu.  

• Jsi na sebe tady víc hrdý/á? 
- Ano, to určitě. 
• Myslíš, že si získal/a větší nezávislost? 
- Samozřejmě, hodně. 
• Změnil/a jsi tady své principy? 
- Spíš ne. 
• Musíš tady vycházet s penězi jinak než doma? 
- Ano, musí platit nájem, nákupy, všechno. Má jiný vztah s penězi, u sebe je měla 

jen pro zábavu, ale tady na vyžití, že je nedostává od rodičů jen tak. Má větší 
přehled o utrácení peněz. 

• Co si myslíš sám/sama o sobě? Jsi se sebou a se svým životem spokojený/á? 
- Ano a pochopila, že má ráda psychologii a že nechce studovat nic jiného. A teď 

čekám na to, až se vrátí domů. 
• Je zde ještě něco, co se změnilo od našeho prvního rozhovoru? 
- Asi ne. 
• Změnila se tedy celkově tvoje identita? 
- Identita je velice složitá věc na definování. Když jedeš takhle někam na výměnu, 

tak je tu vždycky určitá proměna v tvé identitě. Takže i já vím, že jsem jiná, než 
když jsem odjela. Ale zároveň vím, že jsem jiná tak trochu nereálně. Takže 
uvidím, jaké to bude, až se vrátím domů, co se změní. A jak zapojím to, co jsem 
tady prožila do mého opravdového života v Neapoli.  
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Ukázka č. 2: Rozhovor pořízený v České republice 

 

Matěj, 27 let, student sociologie 

 

• Kde jsi byl a na jak dlouho? 
- Byl v Paříži na 10 měsíců na École Normale et Sciences Sociales. 
• Kdy to bylo (rok) a v jakém ročníku studia jsi byl/a (a kde jsi studoval/a)? 
- 2009/2009, byl v 2. ročníku magistra. 
• Proč sis vybral právě toto místo? 
- Uměl trochu francouzsky a ta škola má hodně dobrou pověst, působil tam 

Foucault a Bourdieu. 
• Jel/a jsi sám nebo s někým dalším? 
- Jel tam sám, ale pak poznal 2 holky, co tam byly z FSV. 
• Našel/našla sis na Erasmu nové záliby? 
- Asi ani ne, to se moc nezměnilo. Ale úžasný bylo, že rok nemusel pracovat, 

protože tady musel pracovat úplně od začátku, takhle měl těch 10 měsíců pro 
sebe: na studium, na jazyk apod. 

• Změnil/a jsi na Erasmu své zvyky? 
- Nemusel pracovat, jinak asi moc ne. 
• Lišil se tvůj život na Erasmu hodně od tvého běžného života? Jak? 
- Bylo to víc studentský kvůli tomu, že nemusel pracovat. Taky musel pracovat 

déle na pracích do školy, protože ve francouzštině to bylo těžší, byl tedy 
svědomitější. 

• Bylo něco, co jsi na sobě chtěl/a změnit před odjezdem do zahraničí? Povedlo se 
ti to? 

- Spíš byl z celé řady důvodů naštvaný, jak ti tady vede. Iritovalo ho to prostředí a 
chtěl ho změnit. 

• Jaká jsi měl před odjezdem očekávání? Splnila se? 
- Očekávání ohledně zlepšení se v jazyce, což se splnilo. A pak studijní 

očekávání, což se splnilo jen tak na půl, protože bohužel zrovna v tomto roce 
bylo v Paříži hodně stávek a často se neučilo, univerzita byla zavřená.  

 
• Měl/a jsi před odjezdem přítelkyni/přítele? 
- Ne. 
• Jak jste zvládali vztah na dálku? 
• Byl/a jsi v kontaktu s rodinou a přáteli? Chyběli ti? 
- Moc ne. Asi 2-3 x přijel do Prahy, trochu si občas s někým psal. Ani mu moc 

nechyběli. 
 

• Změnily se tvé plány do budoucna během tvého pobytu v zahraničí? 
- No, ani ne. Lehce uvažoval o tom, že by tam dál studoval, ale spíš tolik moc o 

budoucnosti neuvažoval. Věděl, že by se tak nějak chtěl věnovat sociologii, ale 
to bylo asi všechno. 

• Změnily se tvé priority během tvého pobytu v zahraničí? 
- No, rozhodně byl jiný vůči slečnám, byla to zajímavá změna, tam pálil za 

holkama strašně moc, ale tady se pak zas vrátil do typický český apatie. 
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Intenzivěji pociťoval potřebu blízkosti, protože byl v cizím prostředí a chtěl si 
najít nové kamarády a kamarádky, takže tohle s tím taky souviselo. 

• Byl/a jsi na sebe při pobytu více hrdý/á? Zvýšil sis tam sebevědomí? 
- Ne vždy, podle toho, jak to zvládal. Sebevědomí si tam asi zvýšil. 

 
• Máš dojem, že se během Erasmu změnil tvé chování (charakter)? Jak? Proč? 
- Před odjezdem si méně věřil a byl více nervózní vzhledem k budoucnosti, nemá 

takový stres z toho, že by se mohlo něco pokazit. 
- Naučilo ho to být otevřený lidem, jinak je spíš introvert, tam se naučil přepnout 

se do extroverta. Tohle mu celkem vydrželo, ale tady to prostředí to tolik 
nevyžaduje. Ale když se dostane do této nutnosti se s někým cizím seznámit, tak 
mu to jde mnohem přirozeněji. Je více společenský. 

- Dříve měl tendenci se prosazovat, už jen kvůli tomu, že si našel ten Erasmus, ale 
větší nárůst to tam nemělo. 

- Vadí mu, když s někým nejde do konfliktu, baví se ho přít s někým. Tam to bylo 
stejné, možná byl ještě trochu kritičtější, jako cizince si víc všímal těch jejich 
nedostatků, takže měl asi víc konfliktů v tomto směru.  

- Před odjezdem byl relativně stabilní, příjezd na místo ho ale dost rozhodil, měl 
na začátku problém se s tím smířit, neměl moc známých, škola nic 
neorganizovala, měl problém najít pravé kamarády, čelil samotě, co ho 
rozhodila. V druhém semestru se to ustálilo a bylo to ok. Pak ale vnímal zpětné 
zařazení zpátky jako divnou věc, v životě jeho kamarádů se stala spousta věcí a 
oni automaticky předpokládali, že to bude vědět, to dlouho trvalo, než se do toho 
zase zapojil. 

- Je spíš chaotický, což mu i zůstalo. 
- Je obecně spíše zvídavý, což se také nezměnilo. Tam spíš byl větší potenciál o 

věci, o které se mohl zajímat, více ho to prostředí podporovalo, ale nic nového to 
v něm neprobudilo. 

- Výuka se tam lišila hodně od té naší, Francouzi si dělají poznámky i o tom, co 
vůbec nemusí, on musí poslouchat, jinak z toho nic nemá. Mají tam hodně 
individualistický a zápolivý styl, což mu nevyhovovalo a nechápal, proč je tam 
učitel považován za takovou autoritu. On to ale vyřešil tímto chaotickým 
způsobem, ale nebyl s tím problém. 

- Celý pobyt se mu zdálo mnohem víc snů. 
- Začal být hrdý na to, že je z Východní Evropy, vidí nějaké ty rozdíly, je to 

hlavně funkce Západu a velkoměsta, tam jsou lidé spíš otevření, ale ne upřímní, 
což se mu nelíbí. Tady jsou lidé občas i zbytečně hrubí, ale je to známka 
upřímnosti. O dost rychleji si tady najdeš přátele, tam to trvá mnohem déle a 
nezajímají se o tvé problémy.  

• Jednalo se o dlouhodobé změny, případně jak dlouho trvaly? 
- Vrátil se do toho samého prostředí. Celkově se ale jednalo o dlouhodobé změny, 

má vyšší sebedůvěru, získal odstup, pokud jde o nějaké přemýšlení. To lidem 
v ČR často chybí, mají dojem, že historie se vaří tady, on má teď úplně jiná 
měřítka. 

• Vnímal/a jsi po návratu nějakou odlišnou reakci okolí? 
- Ani snad ne, lidé byli zvědaví a on nevěděl, co jim má říkat. 
• Měl/a jsi dojem, že se můžeš chovat jinak než obvykle, že tě nikdo nezná a ty 

můžeš začít znovu? Využil/a jsi toho? 
- Rozhodně tam pálil víc za holkama, možná to s tím souvisí. Ale jinak se jinak 

nechoval. 
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• Jaké byly plusy a minusy tvého pobytu? Jak ho celkově hodnotíš? (Jak to 
vypadalo před odjezdem? Jak tam?) 

- Pozitivní je, že umí o dost líp francouzsky, rozhodně si tam našel pár dobrých 
přátel a děvčat (ovšem ne na dlouho). Získal celkový nadhled, nevzteká se tu 
nad nesmyslama. Všiml si spousty věcí na Francouzích, ale tím pádem si 
uvědomil i spoustu věcí o Češích, lépe teď dokáže definovat, kdo je vlastně 
Čech. Bylo příjemné žít bez práce. 

- Nevýhodou bylo hlavně to, že měl dluhy, ale ty se mu pak podařilo splatit, takže 
to nebylo vůbec omezující.   

- Těžké začátky nevnímal jako nevýhodu, rozhodně ho to posílilo a sám se 
překvapil, nečekal, že některých věcí bude schopen.  

• Napadá tě ještě něco, co jsme nezmínili? 
- Ne. 
• Takže celkově ten pobyt splnil tvoje očekávání? 
- V zásadě ano. Byl by rád za víc sociologie, ale zase měl možnost pozorovat 

francouzskou společnost v praxi (jak probíhají stávky apod.), to jsou zase věci, 
co ho jako sociologa obohacující, V zásadě je s tím tedy velmi spokojený.  
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