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Příloha 4: P řepisy rozhovor ů1 

 

Rozhovor: POTOMEK 1 

 

V: Tak já se vás rovnou zeptám, v jakém roce jste se narodil? 

P: 79. 

V: 79. A vyrůstal jste tady v Praze? ...nebo na venkově někde, nebo... 

P: Ehhh, no, valnou část nebo větší část v Praze, byli jsme i delší čas v zahraničí teda, 

ale jinak v Praze, no. 

V: Aha, a tam jste bydleli v rodinném domě nebo... 

P: V tom zahraničí? 

V: No, vlastně v obojím případě 

P: Eh, no, tak v Praze jsme vlastně... do nějakýho roku... osmdesátýho... osmýho? Asi 

tak nějak. ...jsme bydleli v nějakým činžovním domě, pak jsme odjeli do zahraničí na 

čtyři roky, tam jsme bydleli samozřejmě tam v nějakejch těch flatech, takže v rodinným 

domku v podstatě a když jsme se vrátili, tak jsme postavili barák. 

V: Mmm, a to bylo někde na okraji města, nebo spíš v centru? 

P: Ten barák potom? 

V: Mmm. 

P: Ten jsme postavili na [městská část - sídliště], takže taky v Praze. 

V: Jasně. A na jakou základné školu jste chodil? To jste chodil někde v místě bydliště? 

Nebo… 

P: Právě, že jsem základní školu měl takovou hrozně rozkouskovanou, protože první 

čtyři roky snad, myslím, že to byly čtyři roky, jsem chodil na základní školu na 

[městská část], mimo jiné je to ta samá škola, jak se natáčela [jméno filmu]… (úsměv) 

Tak tam jsme si ještě topili v kamínkách a tak. Tak tam jsem chodil první čtyři roky… 

V: Ještě tam byly kalamáře? (úsměv) 

P: (smích) Ano, ano, skoro ano… Ehh, tak to byly první čtyři roky, potom jsem chodil 

další tři roky a to byla v [jméno ulice], což bylo někde u [pražská oblast], zhruba 

někde… 

                                                 
1 V pasážích textu, kdy je vyprávění respondentů zapisováno nikoli doslovně, nýbrž formou 
strukturovaných poznámek, šlo o chvíle, kdy respondenti příliš odbíhali od tématu a jejich výroky měli 
téměř nulový vliv na analýzu problému, a především ve chvíli, kdy hovořili mimo zvukový záznam. Ve 
druhém z těchto případů byly poznámky z jejich projevů sepsány zpětně. 
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V: Hmmm. 

P: A pak jsme odjeli do tý Afriky, takže tam jsem pak chodil vlastně čtyři roky úplně 

někam jinam a pak když jsme se vrátili, tak jsme se vrátili zrovna, když… zrovna když. 

(váhání) Jsem myslím ukončil osmou třídu a vzhledem k tomu, že jsme nestihli udělat 

nějaký přijímačky a takový ty věci, tak jsem, myslím, že šel dobrovolně do devítky. To 

ještě tenkrát nebyla povinná. 

V: Jo, jo, jo. 

P: A to jsem chodil zase na jinou školu. 

V: A taky to nebylo někde poblíž domova… 

P: Ne, ne, zase, v podstatě, zase kousek tam od [městská část]. 

V: A kdo to rozhodoval, jakou školu půjdete, na jakou základku? To byla nějaká 

rodinná rada nebo… 

P: No, v podstatě moc velkej výběr nebyl jako… v podstatě po té, co nám skončila ta…  

 

Přichází číšník a nese nám kávu, čaj. 

 

V: Děkuju. 

P: Díky… Takže potom, co jsem vlastně dochodil ty první čtyři třídy, tak mám dojem, 

že tam to rušili jakoby, takže z toho důvodu jsme museli jít na jinou základku a to jsem 

měl na výběr, nám dali na výběr tři základní školy, z kterých jsem si musel vybrat, 

takže to jsem si vybral vlastně tu, tu [jméno ulice] a potom, že jo, vlastně jsme odjeli do 

toho zahraničí a pak po návratu, to bylo taky samozřejmě, že jo, kde mě vzali, takže to 

samozřejmě taky nebylo moc na výběr… 

V: Hmm. 

P: Takže to bylo skoro jako vždycky daný. Plus mínus. 

V: Hmm, hmm. A chodil jste v dětství na nějaký zájmový kroužky, měl jste na to čas? 

P: Měl jsem na to čas. Hlavně v době, kdy jsem byl v zahraničí, protože tam vlastně nic 

jiného než škola a zájmový kroužky, v mým případě sport v podstatě, tak byl jen sport a 

škola, takže já jsem v podstatě celý čtyři roky sportoval. 

V: A můžu se zeptat, na základě jakého podnětu jste do tý Afriky odjeli? 

P: Otec, ehh, otec tam dostal, dostal tam pracovní nabídku. 

V: Aha. 

P: …dostal tam, on dělal zahraniční obchod, v tu dobu, takže v podstatě tam dostal 

nabídku na práci jakoby u pobočky tý český pražský firmy..., u který pracoval. 
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V: Mmm, takže celá rodina se stěhovala za tatínkem. 

P: (úsměv) Ano, ano. 

V: A rodiče byli rádi, že sportujete? Zajímali se o to? 

P: Já myslím, že jo. Otec byl taky vždycky sportovec, takže si myslím, že byl rád 

jedině. 

V: No, a s kým nejčastěji jste trávil volný čas? 

P: No, tak… v tom věku, v tý Africe, tak nejčastěji s bratrem, protože samozřejmě jsme 

tam…, protože to byla Afrika a bylo tam… byla to v tu dobu jakoby… docela… 

země… ne příliš civilizovaná, tak tam moc jakoby šancí a možností nebylo, mimo 

v podstatě sport buď v areálu školy a nebo v areálu tam, kde jsme bydleli, protože tam 

neexistovalo, abysme šli za brány našeho areálu, prostě tam, to byla divočina, tam byli 

hadi všude a takovýhle tyhle věci, takže jsem nejvíc času trávil asi s bratrem a když ne 

s bratrem, tak na kurtu a nebo v bazénu a tak dále. 

V: A před tím, než jste odjeli? 

P: Před tím, než jsme odjeli, tak tak nějak samozřejmě v kolektivu dětí, a potom co 

jsme byli v kolektivu kolem toho fotbalu, co jsem hrál. A pak samozřejmě nějaký 

kamarádi ze školy a tak. 

V: A na jakou střední školu jste chodil? 

P: Na střední školu jsem chodil na tu, průmyslovku elektrotechnickou nebo lépe řečeno 

to byla nějaká tehdy nově zaváděná…, nově zaváděném obor na nový škole, byla to ne 

přímo jakoby průmys… ehh… jak to bylo, ehh, nebyla to…, střední odborná škola to 

byla. Tak! Střední odborná škola elektrotechnická. Tak. 

V: Aha, a tam jste získal maturitu… ? 

P: Tam jsem získal maturitu. 

V: Tam jste získal maturitu. A na základě čeho jste se rozhodl pro tuhle odbornou 

školu? Nechtěl jste na nějakou jinou nebo na gymnázium, nebo… 

P: Noo, tak ehhh… Bylo to takový po, po rodinné radě… v podstatě… já jsem chtěl 

původně trošku něco jiného, ale … to zas se nelíbilo až tak našim, ehh, tam kam chtěli 

naši, tak tam jsem se nakonec tenkrát nedostal, takže, jestli si to dobře pamatuju, takže 

tam jsme pak udělali nějakej kompromis mezi tím, no… 

V: A vy jste chtěl kam? 

P: Já jsem chtěl původně spíš jako někam k autům, jakoby… auta, auto… ne jako 

vyloženě automechanik, chtěl jsem samozřejmě jakoby s maturitou, ale chtěl jsem jako 

k autům, no. 
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V: A rodiče? 

P: A otec, otec, jakožto ekonom, tak chtěl samozřejmě jako, abych si udělal obchodní 

akademii a… a tam jsem i dělal zkoušky, snad dokonce mám takovej dojem, že i na 

dvě… 

V: Mhmm. 

P: …ale to bylo, jestli si to dobře pamatuju, tak ehh…, na to obchodní akademii jsem 

dělal ty zkoušky ještě z osmičky, že mě pustili jakoby dodatečně dělat nějaký 

přijímačky, ještě z tý osmý… 

V: Mhmm. 

P: …tam jsem se nedostal… a pak vlastně z devátý třídy, když už jsem si psal jakoby 

ehhh, jsem musel napsat nějaký ty školy, tak už jsme vlastně psali jakoby tu střední 

odbornou školu. 

V: Jó, rovnou. 

P: Hm. Tam už jsme znova nezkoušeli znova tu obchodní akademii. 

V: A na tý střední odborný škole, byl jste tam spokojenej, líbilo se vám tam? Jaký jste 

tam měl známky? 

P: Ehh, tak spokojenej, spokojenej, já jsem… to asi jako byl spokojenej, jo, ehh, 

neříkám, že mě to úplně nějak extra bavilo… 

V: Hmm. 

P: Ehh, známky jsem měl tak jako standardní, si myslím, ehh, zhruba někde kolem těch 

trojek jsem se pohyboval, a bylo, no, tak nějak si myslím, že to bylo z důvodu toho, že 

jsem to docela flákal, abych se přiznal, to nebylo proto, že bych to nějak nezvládal, ale 

spíš jsem to hodně bral hodně langsam. 

V: Hmm. A zajímali se rodiče o to, jaký máte známky, jak vám to ve škole jde? 

P: Tak, ehhh… Určitě, určitě, jako u nás doma byl vždycky docela dril, takže… 

V: Mhmm. 

P: Takže to samozřejmě se řešilo a zajímali se určitě. 

V: A uvažovali jste doma jakoby co dělat po maturitě? 

P: Ehh… Asi… U nás to bylo možná trošku tak dopředu daný, protože já už vlastně, 

když jsem na tu střední školu chodil, tak už jsem ehh, tátovi pomáhal s jeho 

podnikáním, takže to bylo trošku i… tak nějak jako, tak skoro bych řekl, daný, nebo né, 

takhle, nebylo mi nikdy jako naznačeno, že bych měl nebo neměl to dělat, nebo jakoby 

s tátou dál nebo měl nebo neměl, nebo že bych měl dělat něco jinýho, to ne zase… Ale 

mě to bavilo, takže já když jsem tu možnost dostal, nebo když se mě tenkrát otec zeptal, 



 5 

jestli, jestli mu s tím chci jako pomoct i do budoucna, nebo jestli s tím počítám nějak do 

budoucna, tak jsem jako docela, docela… ehh, neměl nad čím uvažovat a řekl jsem, že 

jo, no. 

V: Takže jednak vás to zajímalo, bavilo, a jednak hrálo v tom rozhodování nějakou roli 

třeba finance? Při uvažování, co do budoucna nebo i v podstatě, že by bylo něco dalšího 

finančně náročný, nebo… 

P: Tak… no, nebyl jsem jakoby tlačenej nikdy jako tím, že bych byl tlačenej jako 

nedostatkem financí, nebo že bych potřeboval finance, to né, to určitě ne, nicméně 

samozřejmě bylo to zajímavý a bylo to samozřejmě ehh…. jak bych to řekl… lákavý, 

eh, tím, že ty peníze se tam vydělat daly a samozřejmě, to zajímavý bylo, nebo je, že jo, 

ale nicméně, už to bylo takový, ehh, to rozhodování bylo v podstatě hrozně jednoduchý, 

protože těsně nějak před koncem, než jsem dodělával tu školu, tak otec přišel s tím, že 

dostal prostě nabídku, která se neodmítá, někam jít ředitelovat, a že potřebuje, aby se 

někdo o tu firmu staral, takže já v podstatě ještě za školy už jsem se staral tátovi o 

firmu. 

V: Takže vy jste byl vedoucí firmy. 

P: Byl jsem vedoucí firmy, no, my jsme těch firem měli vícero, teď už jsme to zase 

zredukovali a … ale v podstatě vedu firmu, no. 

V: A čím se ta firma zabývá, jestli se můžu zeptat. 

P: Tenkrát to bylo něco jinýho než teďka, ale teďka dělám, nebo děláme, ve 

stavebnictví. 

V: Ve stavebnictví a předtím tedy úplně jinou oblast. 

P: No, no, no. 

 

v restauraci křičí dítě a štěká pes 

 

V: A když jste nastoupil na střední školu, jak se změnila náplň vašeho volnýho času? 

P: Eh, mmhh…. 

 

dítě křičí i nadále, volá na psa, vytrhává nás z rozhovoru 

 

V: Jestli jste pokračoval v těch kroužcích, nebo jestli jste je vypustil… 

P: V kroužcích jsem podstatě pokračoval. Eh, fotbal mi zůstal, tenis mi zůstal… Asi 

jsem v podstatě pokračoval v tom, co jsem dělat před tím. 
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V: Mhmm. 

P: To si myslím, že určitě. 

V: A zase, zajímali se rodiče, jak a s kým trávíte volný čas? 

P: Eh.. 

V: Mluvili vám do toho? 

P: Eh, určitě. Zajímali, mluvili, mmmm… jo, určitě. Až dost bych řekl. (smích) 

V: A jak jsou staří vaši rodiče? 

P: Relativně starší, eh… Dneska je, nebo dneska… Letos je matce 66 a otci 65. 

V: A jaké mají vzdělání? Pan otec má teda tu ekonomku… 

P: Otec má ekonomickou vysokou školu a (přemýšlí) …matka (přemýšlí)… abych řekl 

pravdu, tak si nejsem úplně jistej. 

V: Jo. 

P: Myslím si, že je vyučená švadlena. 

V: Aha. 

P: Ale teď nevím, mám takovej dojem, že si pak ještě dodělávala nějak maturitu, ale… 

V: Aha. 

P: Ale to nevím úplně stoprocentně. Ale jako švadlena myslím si, že je jako vyučená, 

no. 

V: A v podstatě jaké je zaměstnání maminky? Nebo jestli už je v důchodu… 

P: Eh, maminka už je v důchodu… A… 

V: … a před tím dělala? 

P: Otec nechtěl, aby dělala… 

V: Aha. 

P: …potom, když jsme se vrátili z toho zahraničí, tak už táta nechtěl, aby máma dělala, 

spíš chtěl mámu mít doma a ehh… máma souhlasila. Kupodivu. 

V: A před tím dělala co, než jste odjeli? 

P: Před tím dělala nějakou vedoucí na poštovní novinový službě. 

V: Aha, jo. A tatínek pokračuje v podnikání teda. 

P: No, taťka už je taky v důchodu, takže teďka už tak nějak to přebírám se vším všudy 

a… ale jinak v podstatě podnikal. Poté, co jsme se vrátili, tak měl dvě nebo tři 

zaměstnání nějakého vyššího, vyššího managementu, nějaký vyšší ředitelský posty a… 

ale, v podstatě i v průběhu toho zaměstnání běžela ta firma, takže… 

V: Kdybyste měl srovnat hmotnou stránku vaší a rodičů, tak jak jste na tom? Jakoby… 

Jak byl tatínek nebo rodiče na tom, líp nebo… 
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P: Tak eh,… Myslím si, že… eh,… naši se neměli a nemají špatně, tak teď jsou 

samozřejmě v důchodu, tak je to samozřejmě asi taky něco jinýho, ale zase myslím si, 

že na druhou stranu mají v podstatě všechno už dávno zaplacený a tak dále, takže 

nemají nějaký extra výdaje, takže myslím si, že jako, eh, (volí slova) ty léta poté, co 

jsme se vrátili, nebo od tý doby, co jsme odjeli jakoby do toho zahraničí, tak si myslím, 

že jakoby se neměli špatně. A ani já si nemyslím, že se mám nějak špatně, nebo že bych 

si musel stěžovat nebo že bych si měl stěžovat, to vůbec. 

V: Mhmm, a řekl byste, že jste… že vzhledem k tomu, že nemáte vysokou školu, tak 

neovlivnilo to nějak ten rozdíl mezi vámi, co se týče nějak těch hmotných statků… 

P: Tak v mým případě, že tu přerozděluju peníze tak nějak sám, tak asi ne, že jo. Ale 

samozřejmě jinak já už jsem, ta myšlenka mě i párkrát napadla, ale člověk, jak už 

stárne, leniví, tak už to vypadá, že už se asi do toho nepustím, ale ta myšlenka tam byla, 

že bych třeba dodatečně něco dodělal, jo… 

V: Mmm, takže vás to někdy lákalo, uvažoval jste o tom. 

P: Ehh, bylo to v takovejch úvahách, měl jednoho svého zaměstnance, se kterým jsem 

to docela často rozebíral, ten se mě tak jakoby se snažil donutit ehh, ale… eh, to jsem 

jakoby nikdy tak jako nedotáhl, ale přemýšlel jsem o tom. 

V: Mhmm, a tatínek vám teda rovnou chtěl předat firmu a nežádal, abyste si udělal 

vysokou školu, nebo? 

P: No, tam to bylo právě tak, že… Za prvý já jsem nikdy nebyl tak ambiciózní, že bych 

tu VŠ chtěl studovat nebo že bych ji prostě, že bych ji vyžadoval, protože kdybych 

tenkrát řekl, že chci dělat vejšku, tak bych ji dělal, to by samozřejmě otec v tom určitě 

nebránil, ale já jsem spíš byl nakloněnej tomu, že bych tu vysokou dělat nechtěl, takže 

z toho to všechno vzešlo. 

V: Jo, a oni to tolerovali. 

P: Otec to v podstatě jakoby vzal, tak jak to je tím, že mám bráchu a u toho si splnil tu 

vejšku, tak si myslím, že… 

V: A máte ještě jiného sourozence? 

P: Ne, ne, jenom bráchu. 

V: A ten vystudoval jako školu? 

P: Práva. 

V: Práva, aha. A myslíte si, že kdybyste ten vysokoškolský diplom měl, že by se něco 

změnilo? Že byste žil jinak? 

P: Já myslím, že ne. 
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V: …ať už z hlediska toho zaměstnání nebo příjmu, nebo jiného typu přátel? 

P: Tak vzhledem k tomu, že jsem, eh, … hodně času trávil vždycky s bratrem a trávím 

ho vlastně doposud, máme k sobě hodně blízkej vztah, a v podstatě jsem měl…, nebo 

mám i v tuhle chvíli větší část nebo velkou část kamarádů z lidí okolo jeho studií a jeho 

kamarádů, protože jsme vždycky byli jako taková, že jsme vždycky chodili hodně spolu 

a měli jsme společný přátele, tak mám všechny ty kamarády v podstatě skoro všechny 

vysokoškolsky vzdělaný. 

V: Mmm. 

P: A nemyslím si, že by se něco změnilo, kdybych tu, tu vysokou školu měl. Možná, že 

bych dělal úplně něco jinýho, než dělám teď, to asi jo. Já dneska už jsem v takový fázi, 

že už tvrdím, že kdybych se měl rozhodovat, jestli budu podnikat, tak nebudu, protože 

to žádnej med není, ale, eh, těžko říct, že jo, co by se dělo. Tak asi kdybych 

samozřejmě nějakou vystudovanou VŠ měl, tak bych dělal něco jinýho, to asi jo, ale 

nemyslím si, že by tam byl nějakej rozdíl, eh, v nějakých financích, hmotných statkách, 

možná i naopak, nevím… 

V: Mmm. 

P: Takže opravdu v tomhletom nemám problém, že bych v tomhle směru nějak strádal 

nebo… 

V: Váš bratr je starší? Nebo mladší? 

P: Je starší. 

V: Aha, a o kolik? 

P: O rok a půl. 

V: Takže jste poměrně blízko u sebe… 

P: Poměrně blízko, no. 

V: A trávil jste v dětství s rodiči víkendy? Jezdili jste na výlety? 

P: Eh, z toho jakoby toho úplného dětství… eh, si, eh, si moc nepamatuju… nebo lépe 

řečeno, spíš vím, že jsme moc nebyli s tátou, protože v tu dobu táta byl furt někde po 

světě, takže táta byl furt někde pryč, takže já si hrozně málo pamatuju tátu jako z toho 

úplného dětství. Spíš nepamatuju. Spíš akorát ty dárky, co pořád vozil odněkud. 

(úsměv) On jakoby byl vždycky dlouhou dobu po světe, vždycky na delší čas, takže 

opravdu si ho jakoby moc nevybavuju, takže my jsme byli hodně s mámou, když jsme 

byli opravdu hodně malí, takže jsme ty víkendy hodně trávili společně, to je jasný… 

Poté, co se otec vrátil jakoby na stáleji a než jsme odjeli do tý [název africké země], tak 

jsme potom trávili s rodičema, jezdili jsme po výletech určitě… Jo. 
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V: Mmm, a potom se to změnilo, že jo, když jste byli v tý [název africké země]… 

P: Mmm. 

V: To jste asi byli pravidelně společně… 

P: No, tak tam jsme byli nucený být společně celou dobu, protože tam to jinak nešlo, že 

jo. 

V: A našli jste čas chodit společně do nějakých muzeí, galerií, divadel? 

P: Ehh… 

V: Ať už před tím odjezdem nebo po příjezdu. 

P: (přemýšlí) Ehh, naši na tohleto nikdy nějak extra nebyli, ani teda na muzea, nebo 

divadla to už vlastně vůbec ne, co si tak vybavuju… 

V: Nebo doporučovali vám nějaké knížky? 

P: Takhle určitě jsem byl, nebo určitě jsem byl nějaký ty technický muzea a tohleto, to 

jsme určitě navštěvovali docela pravidelně, to si pamatuju, eh, vyloženě za kulturou, že 

by naši byli nějaký kulturní, to si nějak zvlášť jakoby nepamatuju, maximálně jsme 

objížděli nějaký hrady, zámky a tohle, ale jinak, jinak, eh, ale joo, já jsem… naši jsou a 

byli velký čtenáři, takže těch knížek bylo hodně, jako u nás, to je neskutečný, co je 

knížek doma, já jsem k tomu teda úplně nějak kladnej vztah nikdy neměl, já jsem s tím 

čtením vždycky jako bojoval spíš, ale myslím si, že třeba brácha, ten pravidelně a 

hodně četl, takže tak určitě nějaký doporučení a probírání knihovny určitě probíhalo. 

V: A vy jste se věnoval víc tomu fotbalu. (úsměv) 

P: Já jsem… (úsměv) No, my jsme to měli rozdělený, brácha byl spíš takovej 

intelektuální typ na ty studia a já jsem byl na to zlobení a na ten sport, no. 

V: A navštěvovali jste v dětství nějak pravidelně širší příbuzenstvo? Jako tetičky, 

strýčky, bratrance… 

P: To docela dost, docela dost… My docela si na to ne potrpíme, to ne, ale vždycky 

jsme jako se takhle stýkali jako rodina. I když je to v naší rodině jakoby složitější, 

jakoby v tom, kdo je a kdo není rodina, protože tam je to prostě hrozně zapletený, ale 

jezdili jsme, ať už třeba do [název města] jakoby k příbuzenský větvi jakoby [jméno 

příbuzného – poskytl kontakt na respondenta, pozn. výzkumnice], tak tam jste byli velmi 

často, jezdíme tam do dneška velmi často a samozřejmě i příbuzný, tady v Praze, co 

jsme měli příbuzný, spíš vesměs to bylo všechno z tátovy strany, protože příbuzenstvo 

z máminy strany relativně hodně brzo vymřelo. 

V: Aha. A udržujete ty kontakty do dneška? 

P: Jo. Jo. 
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V: A jaké byste řekl, že u toho příbuzenstva, které navštěvujete, převládá vzdělání? 

P: Eh… 

V: Dokázal byste to určit? 

P: No… tak, eh… (přemýšlí) Tak nějaký vysokoškolsky vzdělaný lidi tam jsou, 

minimálně otec [jméno příbuzného – poskytl kontakt na respondenta, pozn. 

výzkumnice], že jo, to určitě z týhletý strany... Eh, spíš si myslím, že jsou to vesměs 

trošíčku starší lidi… tak ehh, teď si tak matně snažím vybavit, jak je to s těma 

vysokýma školama tam, ale myslím si, že tam toho moc nebude. Že tam tak… 

V: Spíš to střední. 

P: Spíš to střední, střední, no… Střední a… no, asi jo. Asi tak nějak. 

V: A myslíte si, že vás v dětství nebo i teď rodiče směřovali k nějakému cíli, který pro 

vás viděli jako ideální, ať už v osobním životě, nebo v profesním, nebo v tom 

vzdělání… 

P: Eh, já myslím, že asi, asi, jo… 

V: …který by vnímali jako ideální pro vás, jako svého potomka? 

P: Já myslím, že v tomhletom směru si hodně dali záležet a hodně zapracovali u bráchy, 

protože ten si myslím, že ten byl šíleně dotlačen (smích) k tomu, aby ty práva opravdu 

dodělal, a asi i aby to vysokoškolský vzdělání měl. Tam si myslím, že ten nátlak byl, 

teď už samozřejmě není vzhledem k tomu, že už má vlastní život a svoje zaměstnání, 

tak dneska už asi jakoby ne, ale určitě byl, to jako každopádně, protože bratr byl, měl 

jakoby jednu dobu takovou éru vzhledem k tomu, že je ještě velmi muzikálně nadanej, 

tak koketoval s myšlenkou být hudebník a to bylo nemyslitelný. (úsměv) Takže to byly 

velký rozbroje u nás doma, to si pamatuju. A já myslím, že dneska je brácha i rád, že to 

tak dopadlo, že ho naši do toho dokopali, nebo vesměs spíš táta teda, že tu školu 

dodělal a myslím, že je teď spokojenost na obou stranách… U mě si myslím, že ta 

cílevědomost nikdy ze strany rodičů ani mě nebyla nějak úplně závratná a myslím, že to 

odvíjelo o toho, že jsem s tátou začal dělat hrozně brzo a tak nějak jsme si tehdy řekli, 

že to spolu tak nějak potáhnem a… a… a pak už jsem to ani on ani já jsme to nikam 

nehrotil, ani nehnal, tak nám to, si myslím, nějak společně vyhovuje, si myslím. 

V: Tak ať vám to vydrží! A já vám děkuju, to bylo všechno! 
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Rozhovor: POTOMEK 2 

 

V: Takže v jakým roce ses narodil? 

P: 83. 

V: 83. A kde jsi vyrůstal, vyrůstala jsi někde… 

P: V [jméno krajského města]. 

V: V [jméno krajského města]. A bylo to někde na sídlišti nebo… 

P: Centrum. 

V: V centru. A na jakou základku jsi chodil? 

P: No, [jméno základní školy]. 

V: A to je, to bylo jakoby, poblíž bydliště asi, že jo. 

P: No. 

V: Chodil jsi na nějaký zájmový kroužky? 

P: Jo. 

V: Asi skauta, že jo… 

P: No, to až pozdějc, to jakoby bylo od první třídy? Nebo… 

V: No, od první třídy. 

P: Tak já jsem byl speciální škola, jakoby zaměřená na hudebku a dělal jsem, co že 

jsem vlastně dělal… kytaru, housle… a… eh… potom až časem přibyl skauting, no. To 

až někdy, někdy pozdějc, nějakej rybářskej a takový jako že ty různý, no, a sbor… 

jakože všechno kolem tý hudby, no. 

V: Jo, a kdo to vybíral? Rodiče to nějak rozhodli už od začátku nebo… 

P: No, tak v tý, v tý době jakože housle třeba rozhodli rodiče, já jsem hrál od čtyř, od 

čtyř let… a časem jsem vzal kytaru sám. 

V: A toho skauta? 

P: Skauta sám. 

V: A předpokládám, že tě rodiče podporovali v tom. 

P: Jo, to nebránili jako… 

V: Eh… No, a měl jsi ještě nějaký jiný volnočasový aktivity, než tady ty kroužky? Jako 

nějaký pravidelný, jestli jsi, já nevím, chodil na návštěvy za někým… 

P: Cože? 

V: Jestli jsi chodil na návštěvy za někým nebo… 
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P: Eh… jo, to měli jsme nějakou partu jako že tam v okolí, to jsme byli se sousedama, 

že jo. 

V: Mluvili ti n ějak rodiče do volby kamarádů? 

P: Ne. 

V: No, a jak šlo učení těm kamarádům, se kterýma si trávil čas? 

P: Eh, nevím. 

V: Netušíš. 

P: (smích) No, neřešíš to v tu dobu, že jo. 

V: Na jakou střední školu jsi chodil? 

P: Na průmyslovku. 

V: Na průmyslovku. A odtud máš maturitu? 

P: Jo. 

V: A na základě čeho bylo rozhodnuto, že jsi šel na průmyslovku z hudební školy? 

P: Nutný zlo. 

V: Nutný zlo? 

P: Já jsem tam nechtěl. 

V: A kdo tě do toho tlačil? 

P: Já jsem byl donucenej. Rodičema. 

V: Rodičema, aha. A ty jsi chtěl kam? 

P: Já jsem chtěl na ekonomku. 

V: Jako že obchodku, jo? 

P: Mhmm. 

V: A ty jsi s tím teda prostě nesouhlasil. 

P: No, já jsem musel na průmyslovku. Stavárna, elektro, nebo strojárna. 

V: Aha, a odrazilo se to nějak na tvých známkách tam? 

P: No, tragicky, no. Já jsem tam byl strašně dlouho (smích) Já jsem tam strašně nechtěl, 

já jsem tam odmaturoval a už jsem nedělal s elektrikou nikdy nic. 

V: Aha, prostě jsi od toho utekl, jo? 

P: No, tak to bylo po prvním roce, no. (smích) 

V: A rodičům to vadilo, asi? 

P: Ne. 

V: Ne? Prostě jsi tam chodil a stačilo? 

P: No, tak jako víš co, to bylo tak jako: Buď půjdeš na vejšku, nebo se na vejšku 

nedostaneš, tak s průmyslovkou něco umíš a máš se čím živit. Tak takový to jakoby 
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uvažování, že jo. Já to vzal takový uvažování více méně. Když jdeš na gympl a skončíš 

gymplem, tak neumíš nic, jo, když se nedostaneš na vejšku. Kdežto s průmyslovkou 

něco umíš, no, a… tak jsem chodil na průmyslovku, na vejšku jsem se nedostal, i když 

jsem se hlásil, úplně teda na jinej obor jako, jsem si vybral sám a… nedostal jsem se, 

takže jsem, takže vlastně jsem skončil s tím a věděl jsem, že ten obor jakoby, kterej 

jsem vystudoval, nebo chodil na střední, tak že to se mi dělat nechtělo. 

V: Jo, tak a tys to zkoušel jenom jednou tu vejšku. 

P: Jo. 

V: Nechtěl jsi to znovu. 

P: Eh, ještě to mám v plánu. 

V: Jo, eh, takže rodiče říkali, jasně, když se dostaneš na vejšku, tak fajn a kdyžtak něco 

umíš. 

P: Tak. 

V: A hráli v tom uvažování jako o střední, tak o vejšce nějak finance? 

P: Vůbec. 

V: Vůbec? Nějaký pozdější uplatnění… 

P: Jakože u mě? 

V: Hmm. 

P: Eh… Ne. 

V: Aha. (smích) 

P: Ne, tak já jsem vlastně už při střední škole už jsem pracoval na poloviční úvazek, už 

jsem byl zaměstnanej. 

V: A co jsi dělal? 

P: Já jsem dělal v [jméno redakce časopisu]. (úsměv) Takže já jsem pracoval pro 

[jméno redakce časopisu] a… zároveň jsem byl v črdm jako že za [jméno kraje], za děti 

mládeže [jméno kraje] a ještě k tomu jsem jezdil s vodákama jako řidič s loděma, no. 

V: Jo, tkaže ty jsi v tý práci potom už jenom navázal… 

P: No, ne úplně, ale už jsem nějak věděl, že jsem schopnej se uživit, ať mám vejšku 

nebo nemám a že nebudu mít problém se uživit. Takže, takže tak. 

V: A když jsi začal chodit na tu střední, tak změnily se ještě nějak ty volnočasový 

aktivity? Oproti tý základce? 

P: Eh… Už to byl jenom skauting, ale na plnej úvazek zase. 

V: A ostatní jsi vypustil, tu hudbu. 

P: Všechno. 
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V: Nechybělo ti to? 

P: Eh… Tak založil jsem oddíl, založili jsme kmen s [skautská přezdívka], takže… 

V: Takže tě to absolutně zaměstnávalo… 

P: Hlavně mít čas na to. 

V: A rodiče se na to tvářili nějak, že jsi vypustil ty hudební kroužky, nebo byli rádi za 

ty skauty? 

P: Moje věc. 

V: Tvoje věc. 

P: Prostě: neřešíme. 

V: A jak jsou staří tvoji rodiče? 

P: Matka je 55, otec je 58. 

V: Mhmm, a jaký mají vzdělání? 

P: Vysokoškolský oba. 

V: Oba dva? 

P: Hm. 

V: A co mají za školu konkrétně? 

P: Eh, matka má filosofii, otec má… přírodovědu a… zemědělku ještě. 

V: Ještě navíc, aha. A pracujou…? 

P: No, pracujou. (smích) 

V: No, ale kde. 

P: Jo, takhle! No, máma dělá jakoby šéfku informačního centra a pořádá kongresy a 

otec dělá… eh, v podstatě odpadový hospodářství (konkrétní odborný název), přírodní 

věci. 

V: Mhmm. A kdybys měl srovnat hmotnou stránku svojí a rodič, tak jsi na tom hůř, 

stejně nebo líp? 

P: Jako hmotnou, myslíš jako finanční? 

V: Finanční. 

P: Tak určitě hůř, ale oni jsou na tom jako hodně nadstandardně na místní region, jo, 

jako prostě, tady je nějakej průměr dvacet, nebo nevím, jakej je průměr, a oni jsou 

výrazně… 

V: …výrazně nad. 

P: Výrazně nad. 

V: A bylo ti líto, že nejsi na tý vejšce, nebo když ses nedostal, tak… 

P: Eh… nebylo. 
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V: Nebylo ti to líto. 

P: Nebo nebylo, jako samozřejmě jsem se snažil, ale že bych z toho nespal, nebo že by 

se mi zhroutil život teď, tak to absolutně ne, teda. 

V: Hm. Život jde dál. 

P: Tak. 

V: A rodiče, rodičům to nevadilo? 

P: Ne. Moje věc prostě. 

V: Absolutní svoboda. 

P: Když se o sebe postaráš, tak si dělej, co chceš. 

V: Aha, a ten vysokoškolském diplom tě teď už vůbec neláká. 

P: Jo, láká! Chci si udělat vejšku. 

V: Láká? Aha, a víš, jakej obor? 

P: Eh, asi půjdu, asi půjdu na nějakou ekonomiku, management, něco takovýho prostě, 

no. A tak pro radost. Protože to člověk nepotřebuje. 

V: Hmm, a co od toho čekáš, že ti to přinese? 

P: Eh… Je to taková jakoby pseudomožnost s vyšším uplatněním, že člověk začne 

podnikat, já jako že od střední školy jedu na vlastní živnosťák. A prostě v tuhletu chvíli 

nemám zájem pod někým pracovat. A jako nikdy nevíš, kdy prostě… se budeš 

potřebovat někde… upíchnout, prostě bejt a v tu chvíli prostě… ten diplom je 

v podstatě třeba branej jako pět let praxe, jo… a buďto to naženeš praxí, nebo to 

naženeš diplomama. A ono to není zrovna srovnatelný. Ale jsou prostě místa, který si 

žádají, i když si myslím, že je to proti logice, jo, takže si to chci udělat z tohohle 

důvodu a nějaký… jako nějaký obecný rozšíření jakoby nějaký povědomí a i díky 

tomu, v jakým prostředí se jako pohybuju, že mám kavárnu a podobně a teď ještě 

připravuju další podnik a tak, prostě se potřebuju dostat i do jinýho prostředí i mezi jiný 

lidi, jo, to máš nějakej hrozně omezenej rozhled lidí a s hospodou je to ještě horší, to 

prostě, jako co si s těma lidma máš povídat, jo, prostě: jestli jsou spokojený a tak, takže 

potřebuješ, abys prostě nezakrněl nějak mentálně. Tak to už mám jako takovej… 

V: Mentální tělocvik. 

P: Tak. Přesně, no. Tady tu práci dělám, kavárnu mám tři roky, před tím jsem dělal na 

penzionu a to člověk fakt jako zjistí, že fakt blbne, jo. (smích) 

V: Mhmm. 

P: Tak to je ta hlavní motivace, no. 
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V: Jasně. A jak si myslíš, že se bude měnit nějak základní hledisko toho života, 

v případě že budeš mít ten vysokoškolskej diplom. Z hlediska přátel třeba, nebo to už 

jsi vlastně říkal, nebo z hlediska zaměstnání… 

P: Jako v ničem. Jako, mhm… nemám jako v tuhle chvíli potřebu měnit svoje 

zaměstnání, mě to baví, to co dělám, a… nemám potřebu měnit přátele, já mám přátele, 

vesměs většinu přátel mám vysokoškoláky stejně, takže jako nemám potřebu prostě 

jako měnit přátele a… myslím si, že to v podstatě nic moc nezmění, krom toho, že 

možná jako že pravděpodobně, nebo i očekávám, že i částečně… si zvětším nějakej 

všeobecnej rozhled, ale jako že minimálně, jo. To musíš, se musí porovnávat, nebo já 

porovnávám jako praxi životní s tou praxí školní, to opravdu to se musí strašně 

porovnávat, já prostě dneska potkávám kamarády vysokoškoláky, ty který šli po střední 

na vejšku, tam byli třeba šest let, dneska je potkáš a všimneš si, že furt prostě že jakoby 

ten rozhled, mám třeba i daleko větší, v určitých ohledech, než oni, protože oni byli 

prostě pořád ty mamánci, který byli prostě na tý vysoký škole, že o tom praktickým 

životě neměli prostě moc šajna. 

V: Hm. 

P: No, tak to si myslím, že to potom hodně ovlivní. Jako třeba jakoby časem já nevím, 

třeba v horizontu patnácti let, oni v podstatě za těch deset let udělají větší skok a 

předběhnou tě, to nemůžeš tušit. 

 

H1: Ahoj! (odcházející host) 

 

P: Čau, čau. No, takže to prostě nemůžeš tušit, to můžeš tak odhadovat, že možná se 

může stát. A taky záleží, v jaký je prostě člověk kondici jakože prostě, jestli sedíš 

prostě a čteš si blesk nebo jestli si koupíš lidovky a přečteš si prostě lidovky, jo? Taky 

je to prostě o tom, jak člověk funguje. 

 

H2: Dobrý den. (nový host) 

 

V: Dobrý den. Tak já nevím, abych tě nedržela… 

P: V pohodě. 

V: Máš nějaký sourozence? 

P: Jo. 

V: Jaký? 
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P: Sestru, jednu, mladší. A o kolik je let? 

V: O… sedm. 

P: O sedm let mladší. 

V: A ta má jaký vzdělání? 

P: Teď jde na vejšku. 

V: Teď jde na vejšku. Jako bakaláře, nebo magisterský? 

P: No, bakaláře, teď je ve druháku. 

V: A trávil jsi v dětství víkendy s rodičema, jezdili jste na výlety? 

P: Eh… Jo, tak průměrně, jako žádnej extrém a ani negativní. 

V: Jo, jo. A chodili jste spolu nějak do divadel, kin, muzeí, galerií? 

P: Eh… 

V: Za kulturou někam. 

P: Více méně… více méně… eh, jenom já a matka. 

V: A navštěvovali jste v dětství nějak širší příbuzenstvo, jako nějaký tety… 

P: Ne, vůbec. 

V: Vůbec. A teď taky ne. 

P: Ne. 

V: Mhmm. A myslíš, že tě rodiče směřovali k nějakýmu jejich pro tebe vysněnýmu cíli, 

kterej viděli jako ideální pro tebe? 

P: Ne. Ne. 

V: Vůbec, neměli nějakou strategii… 

P: Oni byli strašně liberální, jakože velmi, jakože oni chtěli, abych se měl dobře, ale 

prostě ať si vybereš cestu jako prostě kameraman, jako popelář, tak si prostě vyber. 

Jako my ti pomůžeme k nějakýmu cíli, ale ten cíl si vyber ty. Takže na tomhle tom 

prostě… Jdu se projít. 

V: Určitě. 

 

(odchází obsloužit hosta) 

 

P: Ták. 

V: Tak jo, já mám poslední otázku, ty tady... 

P: Tak to bylo rychlý! 

V: No, to jsem si taky říkala. (smích) Ty tady vedeš kavárnu… 

P: No. 
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V: Máš ještě něco jinýho? Nebo podnikáš ještě někde jinde? 

P: No, ještě, ještě jo, ale to už jsou jakoby menší věci už. 

V: Mhmm. 

P: Ještě dělám externě pro jednu firmu… A… Teďko chceme rozběhnout ještě jeden 

podnik v [jméno krajského města]. … se chystáme jakoby převzít. 

V: Mhmm, jakoby taky nějaká kavárna, gastronomie… 

P: No… Měla by to bejt taková studentská cestovatelská hospoda. 

V: Aha. 

P: Takovej novej projekt. Jakože ještě to není úplně, úplně jistý, ale tak na to se 

připravujeme. 

V: Hm, a do týhle doby měnil jsi hodně oblasti, ve kterých jsi pracoval? 

P: Strašně. 

V: Strašně moc? 

P: Strašně. A tak jako víš co, ono všechny ty další práce tak jako vyplynuly z tý 

předchozí jako tak nečekaně. Jako kavárna byl můj sen. Takovej ten životní. Jeden byl 

mít kavárnu, druhej byl mít penzion a třetí dělat komunální politiku, jo? To jsem měl 

vždycky jako tři sny. Tak ty dva už jsem si splnil. Takže teď už zbejvá jen ten penzion. 

Takže, takže tak, no. Uvidíme, no. Ale už na tom taky pracuju. (smích) 

V: Tak to je dobrý. 

P: Takže nějak se to jako neměnilo, ale… jako jsem, co se týče tý vysoký školy tak, že 

teď jsem jako ve finále rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že na tu vejšku jsem 

nešel. Protože já třeba tím, že jsem na tu vejšku nešel… Já jsem měl třeba strašný štěstí. 

Jako to asi bylo. Protože prostě je spousta lidí, který prostě skončí střední a jsou úplně 

bezprizorní. Já jsem skončil vejšku, teda vejšku! Střední a já jsem třeba svaťák strávil 

v práci. (smích) 

V: Aha. (smích) 

P: A já jsem šel maturovat ve čtvrtek, takže pondělí, uterý, středa jsem se učil, pak jsem 

odmaturoval a hned v pondělí jsem šel zase do práce, jo? (smích) 

V: Takže jsi byl zapřaženej. 

P: Takže nebylo to tak: a teď mám maturitu, jsem mistr světa a co jako teď budu dělat, 

to jsem jako nezažil. Pak jsem byl asi měsíc doma, pak na tři měsíce v [jméno 

zahraniční skautské základny], jsem byl tři měsíce v [jméno zahraniční skautské 

základny], pak jsem myslel, že potom jako vrátím, pak to jako původní plán bejt tam na 
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tři měsíce a na rok, že půjdu znova pracovat a za rok, že zkusím znova vejšku jako, že 

to zase zkusím znova, jenže jsem odjel do [jméno zahraniční skautské základny], … 

V: Jakože, tam je nějaký to skautský něco. 

P: Je tam skautský centrum. 

V: Jo. 

P: Jakoby. Největší ve střední Evropě. Tam jsem jel jako delegát za Českou republiku. 

Nejdřív prostě byl ten plán, že se vrátím jakoby, jo? Pak jsem tam potkal nějaký holky 

ze Slovenska a prostě ta jedna byla jako zástupce skautek pro Slovensko a prostě 

nabídla mi práci na Slovensku… na půl roku, jako nějakej evropskej projekt 

přes ervéesku, tak jsem řekl, že uvidíme, no, a pak jsem dostal ještě další nabídku – 

další skautský centrum, další tři měsíce do Kolína nad Rýnem a (smích) a čekal jsem, 

jak to vyjde, a si říkám, cože, proč se vracet, tak jo, tak já půjdu na to Slovensko 

nakonec, jsme se tam nějak strašně moc ožrali, tak jsem to slíbil a pak jsem řekl, že jo, 

jako víš co, bylo ti to jedno, mělas tam nějaký známosti, všechno jsi měla krytý, tak co 

by jsi nejela, že jo. Tak jsem jel na půl roku na Slovensko, ještě jsem byl tři měsíce 

doma, to jsem pracoval u jedný firmy jenom na tři měsíce, jsem nastoupil pro nějakou 

kačku, tak jsem tam jel na ten půlrok, jenže asi měsíc, jenže tejden před tím, než jsem 

tam odjel, tak padly Tatry, prostě větrná kalamita, tak jsem šel na Slovensko a v tu 

chvíli jsem tam vlastně přijel ke skautům taky, tak v tu chvíli jsme začli řešit, že prostě 

nějakou dobrovolnickou akci jako kvůli Tatrám. 

V: Takže jste začli jak tam… 

P: No, a najednou prostě tam přišel jakože můj šéf, jakože prostě abych se ujal toho 

projektu a jako zapojil mě do toho. Takže mně skončil půlrok, jak to mělo bejt, a on 

říkal, tak tu buď ještě čtvrt roku, abys mohl dodělat ten projekt, tak říkám, hmm, tak jo, 

hm, tak jsem tam přijel na půl roku, skončil projekt, tak jsem byl jako zástupce šéfa a 

on říká, hele, ještě jako bude jedna akce jako betlémský světlo, tak to udělej celý jako 

pro Slovenskou republiku a pro Polsko jakoby, tak jsem řekl, hmm, tak jo, tak ještě tři 

měsíce ti prodloužím smlouvu, tak fajn, tak jsem tam byl ještě tři měsíce, skončilo 

betlémský světlo a teď jakože ještě půjdu na pomoc, tak říkám, tak tak, ne, už se mi 

nechce, jenže kvůli těm Tatrám, premiér Dzurinda, tenkrát premiér slovenskej začal 

dělat na úřadu vlády a ten projekt neměl kdo jinej řešit, tak se řeklo, tak ho řeš ty, tak 

jsem řekl, tak fajn. Tak tu budeš ještě půl roku, víš, jsem si říkal, tak tady budeš ještě 

půl roku na tom Slovensku, víš, že to bylo všechno hrozně nečekaný. 

V: Takže nakonec dva roky. 
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P: No, nakonec tři a půl, jo? To ještě jeden kolega, to jsme tam měli takovej skautskej 

hostel, on ho začal provozovat a… já už jsem končil na Slovensku a on říkal, hele tak 

nechceš to dělat spolu, já potřebuju někoho k sobě, nějakého provozáka, tak říkám, 

hmm, tak jo, tak jsem šel ještě na rok tam, víš, že to bylo hrozně nečekaný, takový 

prostě já jsem se k tomu takhle dostával. 

V: Vždycky takový příležitosti. 

P: No, přesně, tak já jsem tak zůstal, já jsem si tak kupoval barák, jako měl budoucí 

jako, že tam do budoucna zůstanu určitě, jsem byl spokojenej a pak jsem si udělal 

dovolenou na dva měsíce a měl jsem jet do Vietnamu a do Kambodže a stejným 

směrem a v tom jsem prostě potkal holku z [název města, ve kterém má kavárnu – 

město leží v blízkosti krajského mšsta, má necelé 4 000 obyvatel] … 

V: Hmmm! (smích) 

P: No, a tak jsme se vlastně dali dohromady, ona byla tady v [název města, ve kterém 

má kavárnu], já jsem za ní dojížděl jako z toho Slovenska, no, a prostě jsem si říkal, 

jako dost, jsem to všechno zabalil, tak jsem přijel do Čech a asi za půl roku jsem tady 

otevřel kavárnu, jo. (smích) Takže ono to všechno nebylo jakoby plánovitě to byla 

nějaká výzva, která přišla a potom někam jakoby ten život posunula. 

V: Hm, to je něco! Si tě [název města, ve kterém má kavárnu] zavolalo přes tvojí 

slečnu. 

 

P: Určitě! (odbíhá obsluhovat) 
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Rozhovor – POTOMEK 3 

 

V: Tak v jakém roce jste se narodil? 

P: Květen 82. 

V: 82. A vyrůstal jste v [název města – leží v blízkosti krajského města, má cca. 4 000 

obyvatel]? 

P: Pět let v [jméno krajského města] a potom vlastně v [název města], no, ten zbytek. 

V: Jo, jo, jo, jo. A tam v tom rodinném domě… 

P: Přesně tak. 

V: Na jakou jste chodil základní školu? 

P: V [název města], na základku v [název města]. [název města], [název města]. 

V: A chodil jste na nějaký zájmový kroužky v dětství? 

P: Chodil, vlastně skaut. Potom nějaký pobyťácký kurzy vlastně v rámci pobytu 

v přírodě… a pak jsem jezdil divokou vodu, to do dneška vlastně nějakým způsobem 

ještě dělám… potom jsem dělal airsoft, takový ty kuličky, jak se střílí, ty blázni, jak 

běhají po lesích… no, a v tuto chvíli vlastně jsem skonč… jsem se dostal k historii 

částečně a vlastně auta, motorky restauruju starý, no. To je takovej největší… 

V: Hm, a ty kroužky jste si vybíral sám, nebo vám pomáhali rodiče, pamatujete si to ten 

podnět? 

P: Spíš… to ne, to ne, to ne, spíš jsem si ten kroužek našel sám. Mně vlastně v těch 90. 

letech většinou to začínalo ve školství, ve škole. Na základce to začínalo. 

V: Jo. 

P: Takže… To byla hodina matiky, tělocviku nebo, já nevím, vlastivědy a přišel vlastně 

vedoucí, vedoucí oddílu s tím, že hledá… že dělá výběrový řízení a hledá nováčky do 

oddílu… takže rozdal nějaký letáčky a ukázal nějaký filmy a řekl, kdy začíná další 

schůzka, a od tý doby jsme začali chodit, no. 

V: Jste tam přišel a od... A rodiče vás v tom podporovali? 

P: Jistě. 

V: Měli radost. 

P: No, já byl furt venku, pořád jsem byl pryč a… 

V: No, a jak šlo učení vaším kamarádům třeba, se kterýma jste trávil čas, bavilo je to ve 

škole? 

P: (přemýšlí) No. To těžko říct. 
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V: Nebo se to lišilo kamarád od kamaráda… 

P: Jako… člověk, když je mladej, tak se mu moc nechce se učit… 

V: No, no, no. A myslím v rámci tý základky ještě v podstatě. 

P: (přemýšlí) Mmm, myslím si, že šlo. Byli tam, jako všude výjimeční jedinci, úžasní 

jedinci, normální průměr… 

V: Jasně, já myslím kamarády, se kterými jste třeba chodil na toho skauta nebo tak, 

nebo ty, se kterými jste byl nejčastěji v podstatě. 

P: Eh… Těm to šlo. Celkem, celkem jim to šlo. 

V: Jo, hm. 

P: Ale i když po pravdě, my jsme se nějak moc o to učení nestarali, no. My jsme žili 

tím pobytem v přírodě a… to rozdělávání ohňů… a tak dále. 

V: A po základce jste šel kam? 

P: Po základce jsem šel na učňák. Eh, vlastně na technickej obor, mechanik opravář… 

eh, tam už… to bylo trochu náročnější, celkem, ale… mě to hrozně bavilo, protože to 

bylo vlastně, eh, částečně kolem strojů, částečně kolem oprav, oprav mašin a, a zároveň 

v nás rozvíjeli nějakou tu zručnost, takže vlastně černý železo, já nevím, pilování 

železa, obrábění, hodně taková tvrdší činnost, takže to mě dost bavilo, no. 

V: A to byl učňovskej obor s maturitou nebo…? 

P: Bez maturity. 

V: Bez maturity. 

P: To byl tříletej. V [jméno krajského města] jsem to studoval. 

V: Jo, mhmm. A na základě čeho jste se pro tu školu rozhodl? 

P: Eh, já ani tak moc ne, spíš… strejda. 

V: Strejda. 

P: Protože tenkrát v té době, vlastně těch, to znamená devadesát… osm, dva tisíce, dva 

tisíce jedna a nejvíc frčelo černý řemeslo, tak jsem šel do černýho řemesla. 

V: Hm, hm, a rodiče byli rádi za tu školu, nebo vás chtěli spíš někam jinam? 

P: Jo, celkem jo, celkem jo, ty byli rádi. 

V: Jo, mhmm. 

P: U nás v rodině jsou to tradice v podstatě ty černý řemesla, obory. Děda byl truhlář, 

takže tam se to bralo jakoby… nejlepší možnost tak nějak. 

V: Jo. A vám se tam líbilo? Bavilo vás to? 

P: Líbilo. Líbilo. 

V: Byl jste tam spokojenej… 
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P: (kývá) 

V: Jo. Nechtěl jste něco jinýho, já nevím na gymnázium třeba. 

P: Eh… 

V: Někam jinam. 

P: Chtěl jsem jinam, ale zase to byl obor, ale byl to, byl to ten, eh… no… hrnčíř. 

Hrnčíř, eh, tenkrát to bylo… buďto v [název města]a nebo to bylo v [název města], 

myslím. Pod [název města]. Akorát v tý době to bylo na, na vrcholu ty obory, tady ten 

obor byl na vrcholu, jenomže potom v rámci půl roku, roku, to šlo všechno razantně 

dolů. Jo, ten zájem. Takže rušili ty obory a přestali být učitelé… 

V: A vy jste taky ztratil zájem o to… 

P: Já jsem taky o to ztratil zájem, no. 

V: A myslíte, že v tom uvažování na jakou školu jít nebo ne, hrály nějakou roli 

finance? Ať už co se týče finanční náročnosti během toho studia nebo pozdějšího 

uplatnění nějak? 

P: (ticho) 

V: Že by ta škola byla finančně náročná, chápete, nebo potom to uplatnění fakt bylo 

dobrý, nebo… nebo právě, že jste nešel na toho hrnčíře, protože… 

 

prochází kolem hučící hlouček lidí vcházejících do restaurace 

 

P: Peníze… peníze ani ne, tam spíš šlo ze začátku prostě vystudovat nějakej obor, 

kterej má uplatnění. Peníze byly asi v tuto chvíli výhodný. 

V: A když jste šel potom na ten učňák, změnila se potom náplň toho volnýho času nebo 

jste pokračoval v těch kroužcích nebo zálibách? 

P: Nezměnilo. Jenom akorát… akorát vlastně půlku času jsem byl pryč a druhou půlku 

jsem se učil. Plus ještě k tomu byly různý rodinný akce, zájezdy, výlety, jináč… 

V: Nebo jestli jste si ještě něco přidal, jestli jste našel něco na tom učňáku… 

P: (přemýšlí) 

V: …že třeba kamarádi se něčemu věnovali, tak jste se k nim přidal taky, nebo… 

P: (přemýšlí) Kamarádi… Přidali… Počkejte. Přidali… Takhle v každým případě určitě 

nás ovlivnili, to jsme se navzájem ovlivnili. Někdo byl ze statku, někdo uměl jezdit 

s koňma, někdo jezdil s traktorama, tak nějakým způsobem se o tom povídalo, ty klucí 

se přece jenom nějakým způsobem ovlivnili jeden druhýho. 

V: A rodiče vás dál podporovali v těch volnočasových aktivitách. 
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P: Určitě, určitě. 

V: A zajímali se o to, s kým trávíte volný čas, jaký máte kamarády, mluvili vám do 

toho? 

P: Zajímali. Zajímali, protože vlastně v tej době začali… Jak jsme byli starší v oddíle, 

tak jsme… eh, začali vlastně organizovat, eh, tábory. Dětský akce, já nevím, splouvání 

řek na lodičkách a vzhledem k tomu, že naši rodiče jsou vlastně taky v tomhle směru… 

jak to říct, eh… mají to prostě taky rádi. Takže částečně jakoby do toho nutili, protože 

věděli, že je to příjemný, pěkná… pěkná náplň času. Protože zároveň se člověk dostane 

mezi další lidi a od těch se naučí, no. A hodně se naučí taky sám o sobě. Že ví, co… co 

vydrží a nějaký, nějaký horší, horší podmínky jakoby ho ne, nezničí a… 

V: Jo. No, a jak jsou staří vaši rodiče? 

P: Taťkovi je 53, mamce je 52. 

V: A ty mají jaký vzdělání? 

P: Mamka je vysokoškolačka, učitelka a taťka je vysokoškolák, aby se to nepletlo, a je 

vlastně inženýr. Technickej inženýr. 

V: Hm, a zaměstnání jejich je jaký momentálně? 

P: (ticho) Jako… v rámci náročnosti, nebo? 

V: Ne, ne, ne, co je jejich zaměstnání, co je živí, do jaký práce chodí? Co dělají? 

P: Táta vlastně dělá, eh, projektaci výzkumu ve výrobě vlastně kusů do automobilového 

průmyslu, servisy strojů, zajišťování vlastně servisu strojů… 

V: Mhmm. 

P: … takže management. No, a mamka vlastně učí první, druhej stupeň… já nevím, co 

tam má, matiku… tělocvik… 

V: Tak jestli první stupeň, že jo, tak to učí všechno… No, a kdybyste měl srovnat 

hmotnou stránku, finanční stránku rodičů a svojí, tak, eh, jste na tom hůř, líp, nebo 

stejně? Co myslíte, myslíte, že byste byl schopnej to určit? 

P: (ticho) Já si myslím, že stejně. 

V: Mhmm. 

P: Stejně, akorát naši, jak už jsou starší, tak už v podstatě ví… do čeho investovat, do 

čeho neinvestovat… co má smysl jakoby řešit… dál a co nemá smysl vůbec se tím 

zabejvat. 

V: Hm, hm. No, a tím, že jsou oba dva rodiče vysokoškoláci, nelákala vás taky někdy 

vysoká škola? 

P: Uvažuju příští červenec. 
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V: Aha. A na jakej obor? 

P: Eh, [krajská] fakulta, eh, civilní ochrana. 

V: Aha, aha, jo, takže vy někde, vy teda maturitu máte, když chcete jít na vejšku, a tu 

jste teda získal dodatečně někde… 

P: No, dálkově. 

V: Aha, a to bylo na jaký škole? 

P: To bylo veřejno-právní ochrana. 

V: Aha, mhmm. No, a… Co od toho očekáváte, že vám ten vysokoškolskej obor 

přinese? 

P: (ticho) (smích) Určitě rozhled, určitá možnost si vybírat… Určitě možnost si diktovat 

nějaký podmínky, že nemusím přistoupit hned na první, druhou věc, kterou mi někdo 

někde… milostivě… nastíní. 

V: Takže nějakej druh samostatnosti, možná. 

P: Určitě. Určitě tak. Určitě. 

V: Hm. 

P: A určitě, toho člověka to zjemní, jo, že není takovej… takovej buran, že není 

prostě… řekne první, na co přijde, a že má nějakej rozhled a… 

V: Hm, hm, hm. Myslíte, že by to nějak změnilo váš život, kdybyste měl tu vysokou 

školu, ať už z hlediska toho zaměstnání nebo příjmu nebo typu kamarádu, se kterýma 

byste se stýkal? 

P: (ticho) 

V: Že by se to hodně lišilo, kdybyste tu vejšku měl? 

P: Vztahu kamarádů ke mně ani ne. 

V: Hm, ale jestli byste neměl třeba úplně jiný kamarády… 

P: (ticho) Neřekl bych jiný, ale další. Protože tu bandu, do který vlastně patřím, je nás 

dvacet, tak já je znám přes dvaadvacet let, jo, a… my jsme se za tu dobu tak ovlivnili, 

že v podstatě… jiný, jinou bandu jakoby od základů jinou skupinu bych neřekl, že bych 

měl. Bylo by to pořád stejně, protože vlastně my žijeme v jednom městečku všichni… 

od mládí máme stejný zájmy v podstatě… 

V: Takže vy máte ještě ty známý z tý základky… 

P: Hm, hm. 

V: A udržujete si ty vazby. 

P: Přesně tak. 
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V: A to zaměstnání myslíte, že by se změnilo? Nebo byste se věnoval pořád tomu, co 

teď? 

P: (přemýšlí) Změnilo… by se to… za předpokladu, že bych šel vlastně na kolej do 

Prahy nebo do Plzně, do Brna. Protože v tej naší bandě jsou vlastně tři vyučený jenom, 

teď už jenom dva a zbytek jsou vysokoškoláci, středoškoláci, jo, v podstatě tam schází, 

už jenom doktor práv a doktorka. Sestřička nebo prostě nějaká… doktorka. Prostě jako. 

Jinak tam je veškerej, veškerej… veškerý zaměření oboru, co vlastně se dneska 

dá…studovat prostě… ve školství, no. 

V: Hm, tak byste byl pořád v tom oboru, v jakým jste teď… Nebo byste se věnoval 

něčemu jinýmu? 

P: (přemýšlí) (úsměv) Pěkná filosofie. …v tom oboru… 

V: Jestli byste měl pořád to samý zaměstnání nebo byste šel dělat něco úplně jinýho, 

jinej obor, úplně jinou práci. 

P: (přemýšlí) …jinou práci… Určitě jako… (přemýšlí) Je tam hodně aspektů. Třeba, 

kdyby mi šla, kdyby mi šla líp matika, tak mám inženýra taky dneska. Proč? Protože 

technika mě hrozně baví a… a… Já mám rád zásady, prostě systém, pořádek, kdy 

všechno je jednoznačně daný. A v tý technice to je daný všechno, jo, jednoznačně. 

(přemýšlí) A… zůstal bych v tom… šel bych určitě inženýra studovat, ale chtěl bych 

turbíny studovat. Stavět turbíny. Kamarád to dělá… a je to v podstatě, jakoby 

kombinace jak černýho řemesla, tak v podstatě je to vysokoškolsky, jo, člověk musí 

přemejšlet, vytvořit nějaký zásady, vytvořit nějaký úkoly, zásady, nějaký výrobky, 

takže je to kombinace… v podstatě dvou až tří oborů. Že bych určitě nějak zůstal v tom 

oboru, v tom černým řemesle, určitě. 

V: Máte nějakého sourozence? 

P: Mám. Kluka, ten je o dva roky mladšího. 

V: A ten má jako vzdělání? 

P: Ten je… geodet, takže vlastně stavebnictví, ten je… 

V: To je jakoby střední škola? 

P: Nižší, nižší vysokoškolský obor. Bakalář. Bakalář. 

V: Jo, takhle, aha. 

P: Ten vlastně… dělá v podstatě všechno kolem silnic, no. Výstavba, zajišťování 

dodávek materiálů… 

V: Hm, hm. A když jste byli malí, jezdili jste s rodičema na nějaký výlety? 

P: Hodně, hodně. Hodně moc. 
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V: Trávili jste společně víkendy a … 

P: Nesčetně víkendů. 

V: Aha, a jezdili jste třeba i do nějakých muzeí, galerií, divadel, kin? Někam za 

kulturou? Nebo spíš do tý přírody? 

P: Spíš do tý přírody. 

V: Hm. 

P: Párkrát výjezdy do zahraničí… 

V: Mhmm. 

P: … hodně návštěvy hradů zámků… 

V: Bavili jste se třeba s rodičema o literatuře nebo vedli vás k nějakýmu typu literatury? 

Říkali: „Čti tohle, to je dobrý!“? 

P: Mamka hodně. Mamka hodně to nahrávala na tu zábavnou tvorbu. Romantiku, 

nevím, westernový čtení. 

V: A co se týče hry na hudební nástroje? 

P: To zase táta, ten hraje na všechno, co se dá (smích), kromě asi piana, myslím, jinak 

zvládne všechno. 

V: A vás to nechytlo. 

P: Protože… Jako bylo to daný, bylo to daný takovou násilnou formou, no. 

V: Aha. 

P: Byla to taková násilná forma, která… vytvořila spíš odpor, než měla, měla… 

namotivovat. 

V: Jo, tak tatínek chtěl natolik, až vás odradil. No, a navštěvovali jste s rodičema nějak 

širší příbuzenstvo jako strejdy, tety, bratrance? 

P: Navštěvujeme pořád. Já nevím, jednou dvakrát do roka… se scházíme… nějaký 

výročí, narozeniny… 

V: Měl jste nějaký silný vazby na někoho z toho širšího příbuzenstva? Vy jste zmínil 

toho strýce, že ten vás vedl k tej, k tomu, k autům a motorkám… 

P: Eh, ne, ne, to strejda nebyl, to byl učitel ze, z tý, z učňáku. Ten mě hodně ovlivnil 

tady v tom směru, no. Že on nás učil vlastně techniku na strojích, no, a protože už 

tenkrát byl strašně zapálenej do toho, tak věděl, že my jsme všichni z těch okolních 

vesniček a tam se dá do dneška najít dost pěkných kousků, jo. A on, protože byl 

zkušenější, tak vždycky přišel a někoho zpracoval a řekl, já ti za to dám zápočet třeba, 

já nevím, dám ti pro přítelkyni prstýnek, nebo náhrdelník, nebo něco a tím způsobem 

jakoby, furt se ptal a na konci hodiny se vyptával, tak co mi kdo přinesl a vždycky, 
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vždycky mu za tu hodinu někdo něco přinesl, nějakou drobnost. Pro nás je to kus 

železa, ale pro něj to mělo cenu… že třeba dobře třeba auto. 

V: Hm, hm. Dokázal byste určit, jaký vzdělání převažuje u toho širšího příbuzenstva? 

P: Hm. To je těžký. Tam je většinou, většinou vysokoškolský tam je… nebo převážná 

část je vysokoškolská… no, a větší část je vlastně výuční listy, no. Normálně. 

V: Hm, hm. 

P: Nebo, nebo ještě bych možná mohl říct… eh… sedláci. Naše rodina je dost taková 

rozvětvená a tak tam to začíná všechno v osmnáctým století všechno, to je [název 

okresu] a z Rakouska. 

V: Hm. No, a myslíte si, že vás rodiče jako svýho potomka směřovali k nějakýmu cíli, 

kterej viděli jako ideální pro vás, a celej život vás k tomu motivovali? 

P: Ne. Ne. 

V: Nechali vám volnou ruku. 

P: To nechali všechno na mě prostě, abych se rozhodl. 

V: Jo, a teď jaký je vaše zaměstnání teď v současnosti? 

P: Teď jsem montážní dělník v [název firmy] s tím, že, eh, jsem se dočkal (smích) 

kariérního postupu nějakým způsobem, dělat zástupce šéfa, mistra na lince, no, 

výrobní. 

V: A pracoval jste v tomhle tom oboru už od ukončení tý školy nebo? 

P: Ne, ne, ne. To je úplně něco jinýho. Před tím vlastně jsem… dělal vlastně černý 

řemeslo, opraváře, servisáka strojů, jenomže pak přišla krize a všechno se to zamíchalo, 

zamotalo, přeházelo… pak jsem dodělával školu, no… ani nebyla nikde možnost, proto 

jsem na základě… nějakých osobních vazeb prostě jsem si obtelefonoval termín 

nástupu, náboru lidí do [název firmy] a… a v podstatě naslepo jsem šel do [název 

firmy], no. Úplně do jinýho prostředí. Tam… se vlastně dělá s plastama a… to se 

skládají, skládají auta. Takže taková manuální, mechanická, jednoduchá práce, no. 

V: Hm, a baví vás to, jste spokojenej? 

P: Dejme t… ano, jsem, celkem jo, no. Celkem jo. 

V: Jo. A jak jste, na základě čeho jste se rozhodl, že si doděláte tu maturitu? 

P: Já vám řeknu takový přísloví: Kam nemůže čert, tam, tam pošle ženu. 

V: Aha. 

P: Nebo doktor. 

V: No. 
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P: Prostě holky z bandy, prostě… povídaly, tlačily, nabádaly, přemlouvaly, 

domlouvaly, takže mě dokopaly až na tu střední. 

V: Jo, takže kamarádi. Aha. A to, jste říkal, jste dělal dálkově. 

P: Dálkově. 

V: A to bylo kde? 

P: [název města]. 

V: Ve [název města]. 

P: Rok jsem to dělal při práci a… rok a půl při práci a rok a půl jsem to dělal, jsem to 

dělal… jako nezaměstnanej. 

V: Mhmm, mhmm. 

P: Tam jsem vlastně na vedení, na vedení jsem si to zařídil, u bývalýho zaměstnavatele, 

že tam jsem znal půlku vedení, no, a na pracáku jsem tam nastoupil a řekl, že, že dělám 

střední školu a že nehodlám řešit nějaký, nějaký výběrový řízení na pozice jiných prací 

nebo něco a… paní to naštěstí vzala v potaz a v podstatě přímo mě zařadila do 

individuálního řízení, takže se mně nějak nesnažila nějakou práci shánět, no. Takže 

částečně, částečně jakoby osobní komunikací, částečně schopností mluvit s lidma, 

diktování si podmínek jsem to, nějak to dokázal, no. 

V: Jo, jo, jo, a jste rád, že máte tu střední školu. 

P: Strašně moc. 

V: Tak jo, tak to je všechno, já vám děkuju. 
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Rozhovor – POTOMEK 4 

 

V: Takže já se vás nejdříve zeptám, v jakém roce jste se narodila. 

P: Eh, 1981. 

V: Mhmm, a kde jste vyrůstala? 

P: V [název města – dnes cca. 4000 obyvatel]. 

V: A někde v paneláku nebo v rodinném domě? 

P: Nejdřív v paneláku asi do devíti let? Už si to ani nepamatuju. A potom v rodinném 

domě, když tatínek dostavěl. 

V: Hm, a chodila jste na základní školu, která byla poblíž domova, nebo jste někam 

dojížděla? 

P: Poblíž domova, v tom samým městečku, městysu tenkrát ještě. 

V: Jo, takže v tej nejbližší škole. 

P: V nejbližší škole. 

V: Jasně. Chodila jste na nějaký zájmový kroužky? 

P: Chodila… a teď přemýšlím… (smích) na jaký… já jsem vždycky tak jako chvilku, 

on to nebyl tak jako dlouhodobý zájem na nějaký ty jako… péče o zvířátka, nějaký ty 

přírodopisný, to bylo chvilku a jinak teda skauting teda. Ten byl dlouhodobej potom. 

Jinak to byly takový sportovky, ale to bylo vždycky tak na půl roku. 

V: A to jste si vybírala vy sama nebo s rodičema jste to nějak probírali? 

P: Většinou tak jako po dohodě, jsme se jako smluvili, co by mě fakt zajímalo. 

V: Hm, a rodiče vás podporovali v těch aktivitách. 

P: Určitě, ty tam spíš ještě jako tlačili. (smích) 

V: Jo. (smích) A jinak kromě tady těch aktivit, jak jste trávila volný čas během té 

základní školy? 

P: Během základní školy… no, tak s kamarádkama samozřejmě, eh, četla jsem poměrně 

hodně a potom jakoby… ke konci té základní školy mě začaly zajímat takový ty 

kosmetika, že jo, tak tomu jsem se věnovala a… Já nevím, příroda, chtěla jsem tenkrát 

strašně želvu, vím, že jsem tenkrát vlastně ji i dvakrát měla, ona vždycky umřela, tak to 

byl hroznej… problém, tak to jsem se zajímala jednu dobu poměrně intenzivně o ty 

želvy, to vím, že jsem si půjčovala i různý odborný knihy třeba a časopisy a takový. 

V: A jak se rodiče stavěli k těm vašim volnočasovým aktivitám? Mluvili vám do toho? 
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P: Celkem, celkem příznivě, taťka teda potom měl, eh, jakoby u tý puberty možná, že je 

toho moc tý kosmetiky (smích), že spíš jako měl tendenci, mě hodně vedl jakoby 

k tomu sportu a turistice a příroda a takový, což mě sice taky bavilo, ale ne až zas do tý 

míry, abych jako musela ty jeho túry třicetikilometrový podnikat… 

V: Jo, jo, jo. 

P: …to už bylo moc. 

V: A co se týká třeba přátel nebo známých, tak mluvili vám do toho, s kým se stýkáte? 

P: To celkem ne… 

V: …nebo to bylo na vás? 

P: No. 

V: Mhmm. 

P: Chtěli je teda většinou jako znát, že ono to bylo malé město, tam se stejně všichni 

znali, jo, aby věděli, o koho jde, ale nebyl v tom problém nikdy. 

V: Hm, a jaký byste řekla, že jste měla na základní škole prospěch? 

P: Standardní. Já jsem měla nejhorší to byla nějaká ta trojka a ta už mě docela zlobila, 

to bylo jako na mě dost, (úsměv) tak tak nějak… Jako jedničkářka typická to jsem taky 

nebyla, to ne teda, ale vím, že ty trojky už jsem kolikrát i oplakala. To už bylo na mě, 

na mě špatný. 

V: A co se týče těch kamarárů nebo kamarádek, tak ty měli prospěch jakej? 

P: Většinou malinko horší než jsem měla já, ale zase to se taky dost měnilo, když jsem 

potom si našla jakoby, ono je rozdíl kamarádky na tom prvním stupni a potom blíž k té 

pubertě, že jo, kolem těch třinácti let se to pak taky trošku změnilo, ale většinou byli 

jakoby o trošku s horším prospěchem. 

V: Hm, hm, a na jakou střední školu jste potom chodila? 

P: Na střední pedagogickou. 

V: Hm, a ta, teda, já jsem mluvila dneska s vaším tatínkem, tak vím, že jste chodila do 

[název města], pokud se nemýlím… 

P: Ano. 

V: …a tam jste získala maturitu? 

P: Tam jsem získala maturitu, tam jsem potom šla vlastně na intr, protože to bylo 

poměrně komplikované dojíždění, ono z toho [název města] to nenavazovalo, jako třeba 

z [název města] by to byla třeba jenom jedna, jedna jízda, takže tam jsem potom zůstala 

od těch patnácti let na internátě. 

V: Hm, hm, a na základě čeho jste se rozhodla právě pro tuhle odbornou školu? 
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P: No, protože jsem vlastně poměrně už od dětství to učitelství, protože maminka je 

taky učitelka a mě to zajímalo, vždycky jsem tak nějak tíhla k takovým sociálním 

věcem, že jsem i jeden čas uvažovala o vychovatelce v dětským domově, to jednu dobu 

bylo pro mě takový… eh, že jsem… se tomu opravdu chtěla věnovat, pak jsem ale 

uznala, že jsem příliš, eh, sociálně empatická, že by mě to asi, asi deptalo. I jsem tam 

uvažovala jakoby práci s drogově závislýma, ale pak jsem teda uznala, že to asi není… 

není úplně můj jako… úděl, no. Takže pak jsem šla jakoby na předškolní pedagogiku a 

mimoškolní. Spíš jsem tíhla k těm malým dětem teda. 

V: A myslíte si, že to bylo spíš vaše rozhodnutí nebo rozhodnutí rodičů? 

P: To bylo… moje rozhodnutí. Tam mě naopak i lehce zrazovali, že se jim asi zdálo 

v tý době, že ta škola je náročnější taková, eh, oni tam byly i ty talentový zkoušky, já 

jsem nikdy nebyla nějakej výraznej talent jakoby na hudební výchovu nebo na tělocvik, 

vím, že mi i šla špatně výtvarná výchova třeba, tak maličko měli asi obavy, abych tam 

uspěla, ono tam v tý době bylo ještě náročnější, bych řekla, než je to v dnešní době, že 

tam jako slevili z těch nároků jakoby trošku. Ale když jsem prostě řekla, že chci… učit, 

tak, eh, tak podpořili. 

V: Hm, a na té škole, líbilo se vám tam, byla jste tam spokojená? 

P: Líbilo, ale… musela jsem si zvyknout, že začátku jsem měla celkem problém s tím 

intrem, že jsem vlastně přes týden musela bydlet, že jo, úplně někde jinde, postarat se 

sama o sebe a… ne všechny předměty mi šly tak, jak jsem si myslela (úsměv) nebo jak 

bych chtěla, aby mi šly, takže než se to trochu zajelo, tak jako problém si tím byl, ale 

zase, jako věděla jsem, že to musím překonat, jestli chci dostudovat. 

V: Mhmm, ale tak nějak cítím, že vám hodně záleželo na tom, aby vám to tam šlo. 

P: Určitě, určitě. Tak jako ambici jsem na to měla vždycky na tohle, aby to aspoň tak 

nějak, jako v tom lepším průměru (úsměv), nemusela jsem být rozhodně nejlepší, ale… 

V: Jo, rozumím. No, a rodiče se starali o to, jak vám to jde nebo… 

P: Určitě. 

V: …to nechávali už v téhle fázi na vás? 

P: Starali se, ale spíš v tom smyslu, že se ptali mě, že to nebylo jako že by, eh, jako… 

chodili na nějaký rodičovský, to… já ani nevím, jestli tam byly, ale asi tam byly, já už 

si to moc nevybavuju… 

 

(vchází jedna z zákaznic respondentčina studia, ve kterém se rozhovor odehrává) 

Z: Dobrý den. 
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P: Dobrý den, takže spíš se jako… ptali mě, jak mi to jde, ale tak já jsem o tom docela i 

mluvila, já vím, že i potom, eh, jsem prosila, aby mi pomohli jakoby s doučováním na 

tu hudební výchovu, protože jsem, nešly mi ty noty, nešla mi ta teorie, nechápala jsem 

tam transpozice (smích)… 

V: …takže  vy jste nikdy před tím žádný hudební kroužek neabsolvovala… 

P: No, chodila jsem do sboru, ale tam jsme jenom zpívali, takže to… 

V: Hm. 

P: …celkem v tomhle mi nepomohlo jako (úsměv) v tý teorii. 

V: Hm, jasný. A v průběhu střední školy povídali jste si s rodičema co třeba po 

maturitě, uvažovali jste o tom? Buď s rodiči, nebo vy sama? 

P: Uvažovali, já jsem uvažovala o studiu psychologie na vysoký škole původně, to jsme 

hodně zvažovali, ale nakonec vlastně z toho sešlo. Bavili jsme se tam právě o tom, jestli 

vyšší odbornou školu nebo… hlavně aby tam potom bylo nějaký uplatnění jako 

prakticky, z tý praktický stránky teda. 

V: A myslíte si, že v tom rozhodování hrály nějakou roli finance, ať už třeba že by to 

studium bylo moc finančně náročný nebo právě potom to úplatnění? 

P: Jako myslíte u tý vysoký školy nebo u tý střední? 

V: U tý vysoký školy, u toho, co po maturitně. 

P: To si myslím, že tam ani nehrály roli finance. Jako myslím si, že rodiče o tom 

samozřejmě uvažovali, jestli to teda zvládnou, že jo, finančně, ale se mnou se o tom 

takhle nebavili, takže jsem neměla pocit jako že bych si musela vybírat jako na základě 

financí. 

V: A od té doby, kdy jste nastoupila na střední školu, změnila se náplň volného času 

oproti době, kdy jste byla na základní škole? 

P: No, tak, eh, tam jsem měla poměrně miň už toho volnýho času, takže… tam jsem se 

snažila většinou tak nějak… ona i ta škola byla poměrně dlouho… do večera, tam jsem 

se věnovala hodně tomu sportu, co se týká aerobiku třeba a potom toho tak už pro 

postavu (úsměv), protože to už pak byl ten můj zájem puberťáckej, no. Ale nějak 

výrazně se to nezměnilo, já jsem zase žádnej výraznej zájem neměla, že bych se třeba 

celou dobu věnovala sboru, nebo prostě, jo… tak nějak na odreagování. 

V: A ten skauting držel nebo? 

P: To už jsem se potom jenom stýkala s těma holkama, se kterýma jsem tam chodila, 

ale jako takovýmu skautingu už potom ne. 
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V: Hm, hm, a tam jste pravděpodobně změnila i ty kamarády, že jo, protože to bylo 

v jiným městě… 

P: Eh, určitě, nebo musela, to byla i nutnost, že jo, se tak nějak dát dohromady s těma 

spolužačkama nebo s těma, se kterýma jsem bydlela, že jo, na tom internátě, ale 

samozřejmě o víkendech jsem se stýkala docela intenzivně i s těma starýma. 

V: Hm, hm. A rodiče se zajímali o to, s kým trávíte volný čas, kdo to je? 

P: Zajímali, ale zase to bylo tou formou, že jsme se o tom bavili doma, hlavně teda 

s mámou, eh, s tou jsem měla vždycky vztah jako velmi otevřenej, takže jsme to hodně 

probírali. V tej době jsem měla i poměrně vážnou známost už, takže už jsem neměla až 

tolik volného času, že jsem chtěla aspoň být teda s tím partnerem aspoň o těch 

víkendech, takže, eh, spíš to bylo teda někam za zábavou. 

V: Mhmm. A jak jsou staří vaši rodiče? 

P: Eh, jakoby, kolik je jim teďko? 

V: Hm, hm. 

P: 51 a 53. 

V: Tatínek je starší? 

P: Tatínek je o dva roky starší než maminka. 

V: Mhmm. A nejvyšší dosažené vzdělání je…? 

P: Vysoká škola u obou. 

V: Mhmm. 

P: Mamka má vlastně dvě dokonce. 

V: Aha, a jaké školy má maminka? 

P: No, ona má vysokou pedagogickou, teda učí na pedagogické fakultě a pak 

vystudovala ještě, ve čtyřiceti letech vlastně, já nevím, jak přesně (smích) se to jmenuje, 

ale jakoby studovala… eh, studovala ten ruskej jazyk do hloubky nějak. Jako skladbu 

vět a takový… Neumím to ani přesně… říct, co to bylo za školu. 

V: Takže nějaká lingvistika jakoby… 

P: No, no, no, v [název města] to vím, protože jsme byli na promoci, ale na název 

školy, to opravdu nevím. V [název města], no. 

V: Jo, to vůbec nevadí. A zaměstnání rodičů je, já teda vím už tatínka… 

P: Mhmm. Ten je ředitel. 

V: A maminka je teda… 

P: Eh, původně překladatelka, tlumočnice a učitelka na [jméno univerzity] v [krajském 

městě]. Ona má vlastně tohle jako mimo to překladatelství a vydává občas nějaký 
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slovníky a učebnice pro ty střední školy nebo i potom nějaký skripta a takový. Tomu se 

hodně věnuje, tej práci teda. 

V: A teď kdybyste měla srovnat hmotnou stránku vaši a hmotnou stránku vašich 

rodičů… 

P: Hm, jako v dnešní době. 

V: …v dnešní době, řekla bystě, že jste na tom hůř, stejně, nebo líp? 

P: No, momentálně jsem na tom možná i líp teda, protože já jsem pak začala podnikat, 

takže… A oni vlastně oba dva jsou zaměstnaný ve státní správě, takže tam není asi taky 

až takovej postup možnej, jo, ačkoli to vzdělání může být, konkrétně u maminky 

poměrně rozsáhlý a tak, ale určitě tomu u ní ty finance neodpovídají. No, jako… je to 

teda tak nějak nastejně, možná že já jsem na tom trošku líp. 

V: Hm. No, a vy teda vysokou školu nemáte… 

P: Nemám. 

V: …nikdy vás to nelákalo… Nebo vy jste říkala… 

P: No, uvažovala jsem o tom, jenže já jsem se v podstatě dva měsíce po maturitě vdala, 

takže tím pádem to padlo. Protože… už pro mě bylo nereálný, abych měla nějaké denní 

studium, to bychom se neuživili s manželem, a dojíždět nebo prostě nějaký… asi mě to 

později ani nelákalo až tolik. Jako já jsem chtěla poměrně rychle dítě, takže to prostě už 

se potom tak nějak vytratilo. Ale určitě jsem potom i o tom nějak uvažovala, jestli jsem 

opravdu o něco nepřišla, (úsměv) že všechny ty kamarádky tak nějak všechny 

studovaly, ale to mě potom přešlo za pár let. (úsměv) 

V: Jo, takže ty vysoký školy byly dost daleko… 

P: No, a bylo to i dost komplikovaný, když, když jsme vlastně začali od nuly, v tej 

době, eh, spláceli jsme, museli jsme půjčku na byt a všechno, tak to prostě i finančně 

pro nás tenkrát byl problém, to by nešlo. 

V: No, a co na to rodiče? Na to, že nemáte vysokou školu? 

P: Tam se to… tam se to prostě neřešilo. Já jsem prostě oznámila, že se budeme brát… 

ještě vlastně na střední škole, (smích) jsem jim to řekla vlastně před maturitou, s tím 

jako souhlasili, tam… k tomu prostě celkem žádný připomínky taky neměli, brali to 

jako moji volbu, že prostě na tu vysokou školu nepůjdu. Možná, spíš jako, myslím si, 

že se o tom bavili oni jakoby spolu, ale na mě teda nepřenášeli žádný jako svoje přání, 

že by třeba chtěli, abych na tu vysokou školu šla… Prostě… jsem to tak zvolila, tak to 

tak bylo, no. 
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V: No, a myslíte si, chtěla byste si někdy ten diplom dodělat, nebo o tom vůbec 

neuvažujete? 

P: Momentálně už ne, protože jsem se uplatnila v úplně jiným oboru, takže už mě to 

ne… 

 

(respondentu oslovuje tchyně, řeší se cena určitého výrobku) 

 

P: Já se omlouvám. 

V: Ne, to se vůbec nic neděje… A myslíte si, že kdybyste ten diplom měla, že by vám 

to přineslo něco novýho, ať už lepšího nebo horšího? 

P: No, tak, eh… Když jsem potom sháněla nějakou tu práci původně v tom oboru, 

původně jsem teda pracovala jako učitelka, tak, eh… si myslím, že by to nějakej 

význam v tý době asi i mělo, ale já jsem poměrně záhy zjistila, že se asi úplně 

neslučujou moje představy o školství s tím současným školstvím. S tím, jak prostě… 

ona je nějaká vize, že jo, jak by to mělo vypadat, jak by se mělo učit, jakej by měl bejt 

přístup k dětem, ale v praxi… buď jsem měla na to smůlu, nebo nevím, ale vždycky 

jsem narazila na takový ty, eh… zásady, který byly před třiceti lety a který nebyly ty, 

eh, ředitelky ať už nebo kolegyně nebyly ochotný prostě prorazit. Takže to mě natolik 

zklamalo, že jsem pak odešla. Ze školství úplně vlastně. A v současný době by mi to asi 

vůbec k ničemu nebylo, jo, protože už se nehodlám vracet, nebo momentálně teda 

nemám zájem o to vracet se do školství, samozřejmě může bejt jiná situace za dvacet 

let, to asi člověk těžko odhadne teď, ale vzdělávám se teď v tomhle oboru spíš. 

V: A vy jste už v průběhu toho působení ve školství, už jste podnikala, nebo jste začala 

potom, podnikat po tom, co jste odešla? 

P: Já jsem původně nastoupila do školství ihned po tej maturitě, ale během tří měsíců 

jsem vlastně otěhotněla, takže jsem hned odešla na mateřskou. A při téhle mateřské, při 

té první vlastně jsem začala podnikat, ale to, to bylo jako podnikání ve smyslu, eh, 

přivýdělku pěti set korun měsíčně, to nebylo určitě teda nějak výrazný a… potom jsem 

se znovu vrátila do školství, i když na jiné místo teda už a… to podnikání jsem vlastně 

začala rozvíjet tak nějak… jako… 

V: Šířeji. 

P: …šířeji (smích) a nakonec mě to uživilo, takže jsem odešla. 

V: V čem si myslíte, že by se ten váš život změnil oproti tomu současnému ať už 

z hlediska toho, toho zaměstnání, to už jste říkala, že by se to asi nezměnilo, z hlediska 
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financí, v případě, že byste měla ten diplom, ať už z toho oboru, toho školství, nebo 

jinýho? 

P: Jako v tom školství konkrétně u mě by to asi nějakej velkej význam teda asi nemělo, 

jestli by to bylo rozdíl tisícikoruny, ale vzhledem k tomu, že jsem učila na, v mateřský 

školce a pak jsem byla vlastně vychovatelka ve školním klubu, což je vlastně obdoba 

družiny, akorát jsou to vlastně teenageři a pak jsem, eh, několik měsíců pracovala jako 

vedoucí sociálních věd v domě dětí a mláděže, ale to taky asi nebyla činnost, kde by mi 

asi pomohl… diplom. To všechno, ta to vlastně všechno stačila střední škola a nevím, 

jak to tam teda je podle těch tabulek, jestli třeba že možná o tisíc koruny bych si 

polepšila, možná o dva, nevím, ale určitě by to nebyl velkej rozdíl. 

V: A myslíte si, že z hlediska složení vašich přítel, že byste měla jiný typ přátel úplně? 

P: Kdybych měla diplom? 

V: Hm. 

P: Tak určitě bych si našla další přátele na tý vysoký škole, myslím, že určitě, ale… 

ono, ono asi spíš to je, jak to přijde, když člověk někde studuje nebo pracuje, tak tam 

asi vždycky se s někým seznámí, ale jako typ přátel, si myslím, že bych jako jiný asi 

taky neměla, mě to tak nějak, myslím si, že vyhovuje, to co je… 

V: Hm, a máte nějakého sourozence? 

P: Ano, bratra. 

V: A ten má jaké vzdělání? 

P: Ten studuje vysokou školu teď, vlastně ukončil bakaláře a jde na magisterský ještě. 

V: A trávili jste v dětství s rodiči víkendy? Volný čas… 

P: Určitě. Tak tam zase hodně byl aktivní tatínek, kterej teda pořád nás tam pasoval do 

toho sportu a do těch jako, eh… já nevím, kultury a… a takový, u mě to teda naopak 

bylo kontraproduktivní (smích) pro mě, protože tam jsem se trošku vzpírala, že mě to 

nebavilo teda, eh, pořád teda někde jako na výlety a takový, on se velmi snažil, aby ta 

rodina byla taková semknutá, abysme spolu trávili hodně toho času, tak potom většinou 

samozřejmě asi nemají ty děti až takovej zájem (smích), ale jinak jako určitě se tomu 

hodně věnoval, určitě se o to snažil a ty víkendy jsme spolu trávili teda… 

V: A jezdili jste společně na výlety, do galerií, muzeí, prostě někam za kulturou? 

P: Ano. Hrady, zámky, občas nějaký divadlo, pokud když jsem byla starší, tak jsem 

s rodičema vlastně navštěvovali divadla a… tak nějak na dovolený vlastně každej rok, 

většinou, za začátku to byly takový sportovní dovolený právě v Tatrách a tak, to mě 

teda úplně nebavilo… pak jsme začli jezdit k moři, to už samozřejmě pro mě bylo 
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zábavný (smích), ale i tam tatínek vzal kolo a i tam se snažil o ten styl teda tý aktivní 

dovolený… (smích) 

V: Jasně. A galerie, muzea? Nebo snažili se vás rodiče motivovat do četby nějakého 

typu literatury, vy jste říkala, že jste hodně četla? 

P: Eh, snažili se, ale… já jsem měla většinou ráda takový ty klasický romány teda… a 

nebo jsem četla úplně takový ty… mě dlouhou dobu i psychologický třeba knížky, 

takovou tu klasiku taky jsem četla, vždycky jsem měla takový období vždycky. Zrovna 

se mi líbilo… 

V: Ale byla to většinou vaše volba… 

P: Většinou to byla moje volba. 

V: … nebylo to tak, že by vám maminka řekla: „Hele, podívej, tady…“… 

P: Ona mi jako navrhla a třeba řekla, že teď přečetla něco zajímavýho, že to buď bylo 

teda komediálního žánru, tak mi to dala přečíst, nebo to prostě bylo jakýmkoli 

způsobem, věděla, co mě zajímá, když myslela, že je to zajímavý, tak mi to nabídla, 

půjčila a já jsem si to buď přečetla nebo ne. Neřešila to až tak. 

V: A když jste byla malá, jezdili jste navštěvovat nějak širší příbuzenstvo jako třeba 

strýce, tety, bratrance? 

P: Jezdili jsme hodně k babičce, protože ona bydlela na vesnici v takovým tom 

typickým statku se spoustou zvířat, takže to bylo něco pro mě, takže já jsem tam trávila 

hodně času. A tu širší rodinu jako… taky jsme jezdili, ale nebylo to úplně pravidelně, 

že třeba každý týden, že bysme navštívili strýce, tety, my jsme se hodně navštěvovali u 

tý babičky, právě že i s tetou, i se sestřenicí, tam jsme se teda sjížděli. A občas jsme 

potom navštěvovali takový ty vzdálenější příbuzný… eh, je pravda, že oni bydleli 

poměrně daleko, že… třeba u Prahy, takže to taky úplně nebylo možný dělat každej 

víkend. Ale určitě jsem tam vždycky cítila poměrně jako rodinný vazby, poměrně jsem 

to vždycky brala jako takovou širokou rodinu. I jsem vždycky hodně… a do dneška 

z toho třeba čerpám, že bych to taky tak chtěla, že když jsem třeba měla vystoupení se 

sborem, tam opravdu všichni přijeli ty babičky a ty dědečkové a všichni teda se šli 

podívat jako... i když jsem tam třeba neměla ani žádný sólo, prostě bylo to jenom, jo, 

nebylo to nic významnýho, ale i třeba na besídky, jo, vždycky se jeli podívat. 

V: A navštěvujete se dodnes? 

P: Navštěvujeme. 

V: A co se týče těch tetiček, bratranců, byla byste schopná říct, jaký vzdělání převažuje 

u nich? 
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P: No, eh, z obou stran, to bych řekla, že je to tam tak podobný, spíš teda… to střední 

asi. Jo, ono taky, eh… i co se týká od matky i od otce, tak ona spousta z nich pracovala 

třeba v zemědělství a tam celkem ta vysoká škola nebyla až tak, eh, pro ně potřeba, 

takže spíš asi střední, jo. Tam v podstatě nejvyšší vzdělání mají moji rodiče. Jako… co 

si vybavuju tak nějak z toho okruhu…, jo? Potom samozřejmě ty mladší, třeba 

sestřenice taky studuje vysokou školu, ale většinou měli teda střední. 

 

(Tchyně s dotazem) 

T: Ještě tě musím vyrušit, prosím tě, když jsi tady… 

 

V: A myslíte si, že vás rodiče směřovali k nějakýmu cíli, který pro vás spatřovali jako 

pro vlastní dceru ten ideální, a hodně vás k tomu motivovali a snažili se dovést? 

P: Tak, eh, možná jako spíš u otce, kterej pořád teda prosazoval (smích), abych byla 

aktivní, on teda hodně měl jako problém s tím, když by někdo seděl jako u tý televize 

prostě (smích) a neměl ty koníčky, to byla jeho teda nějaká hrozná představa, že teda 

nějaká obtloustlá žena (smích) tam sedí a sleduje ty telenovely, takže on strašně nás 

pořád honil (smích), teda hlavně mě, abych jako proboha do toho neupadla, nebo teda 

do nějakých drog, že jo, nedej bože, nebo takhle, tak aby… abych jako měla hlavně 

nějaký zájmy jako. A nejlépe jako nějaký ty ušlechtilý zájmy teda, ta kosmetika teda 

mu tenkrát nepřišla tak ušlechtilá (smích) nebo tyhlety věci, ale neřekla bych, že by to 

byl nějaký cíl, že by prostě si vysnili, že budu lékařka a teď mě k tomu teda motivovali, 

myslím si, že celkem jim ta učitelka přišla i ucházející, vím, že jsem tam jednu dobu 

uvažovala o zdravotnictví, jako že bych teda chtěla, pořád s těma lidma a takovej ten 

sociální, eh, styl, ale to mě tam, eh, maminka teda odrazovala tím, že já jsem byla 

taková dost… eh, jako, eh, samorost asi v tomhle tom, nebo tak nějak jsem byla, že mě, 

že mě, obávala se, abych nespletla třeba léky, jo, že jsem byla taková roztěkaná a 

celkem mě to tak nějak netankovalo, aby to všechno lícovalo a tak, byla jsem taková 

spíš… Takže tam se obávala, abych… 

V: Trošku v oblacích. 

P: Ano, ano. (úsměv) …abych někoho nezabila. 

V: No, a tak to je vlastně všechno. 
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Rozhovor: POTOMEK 5 

 

V: Tak já se vás zeptám nejdřív na to, v jakém roce jste se narodila. 

P: No, tak já jsem se narodila roku 1976. 

V: Mhmm, a vyrůstala jste… 

P: A vyrůstala jsem v úplné rodině. 

V: Jo, a já myslím, v jakým… v [název krajského města] jste vyrůstala? 

P: V [název krajského města] … no, a narodila jsem se v [název krajského města] a 

tady jsem vlastně vyrůstala. 

V: A někde na sídlišti nebo v rodinným domku potom? 

P: Eh, na sídlišti… na sídlišti a potom můj taťka postavil rodinnej domek v [název obce 

sousedící s krajským městem] a tam jsme potom jakoby… 

V: Jasně. 

P: …zůstali. 

V: A na jakou základku jste chodila? 

P: Na základku [jméno ZŠ]… 

V: …a ta je… ta asi není poblíž [název obce], že jo… 

P: Ne, to byla taková ta [sídlištní] komunistická mamutí škola. 

V: Aha, a v [název obce] nic nebylo? 

P: V [název obce] je pětiletka, tam chodila moje sestra. 

V: Aha. Takže vás dali rodiče rovnou na nějakou devítiletku… 

P: Mhmmm. 

V: … nechtěli vás na pětiletce. Nebo jakej byl ten podnět, že jste nešla tam, kde jste 

bydlela? P: Protože vlastně my jsme bydleli, stěhovali jsme se do [název obce], když 

jsem končila osmou třídu, takže tím, tím vlastně. 

V: Jo, jasně. A měla jste nějaký zájmový kroužky, jak jste trávila volný čas? 

P: Pionýr… 

V: Pionýra. 

P: Na pionýra jsme museli chodit povinně, když ne, tak byl problém, no, a jinak já jsem 

jako sportovala, chodila jsem do sportovních kroužků, jako bylo, já nevím, třeba 

jachting klub… 

V: Fakt? To je zajímavý. 

P: Hm, hm. 
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V: A v době navštěvování tý základní školy jste trávila čas se spolužákama nebo…? 

P: Se spolužákama, potom vlastně v družině, tenkrát byla družina a potom vlastně 

doma, protože rodiče chodili taky kolem pátý hodiny domů, takže… 

V: A podporovali vás rodiče v těch sportovních kroužcích? 

P: No, velice, velice se o to zajímali, vlastně můj taťka se staral o to, abysme 

neztloustly a aby z nás byly pěkný holky. (úsměv) 

V: A zajímali se o to, s kým kamarádíte, mluvili vám do přátel? 

P: Určitě, určitě. Určitě v tý době kolem puberty určitě. Byli rádi, když jsem se 

kamarádila radši se slušnýma klukama a holkama, ehh, poměrně staršíma, než byli 

třeba i mojí vrstevníci, určitě. Nebo mi do toho určitě mluvili. 

V: A jak jste se na to tvářila? 

P: Mmm, mně to bylo jedno, já jsem byla v pubertě, měla jsem svůj svět. (smích) Tak 

nějak jsem si do tohohle mluvit nenechala, no. 

V: Jasně, jasně. No, a potom jste chodila na… Po základce jste šla na jakou školu? 

P: Po základní škole jsem šla… na chemicko-průmyslo, na chemickou průmyslovku do 

[název města – cca. 7 000 obyvatel] a vydržela jsem tam dva roky, protože moje 

puberta byla opravdu jako, ne že bych jako někde, eh… pila alkohol nebo takhle, měla 

jsem svůj svět a prostě mě to nebavilo, takže jsem v druhé, v druhým ročníku po fiasku, 

kdy jsem propadala z matiky a chemie mi vlastně taky nešla, takže jsem šla zpátky sem 

do [název krajského města] a udělala jsem si vlastně… učňák levou zadní, když to tak 

vezmu. A byla to moje největší chyba v životě. 

V: Že jste… 

P: Ano. 

V: …že jste zběhla tam, kde jste byla, nebo že jste šla tady na tu? 

P: No…, eh, eh, vlastně v tý době, v těch patnácti letech si myslím, že nikdo z nás 

nevíme, kam bysme chtěli, nebo co bysme chtěli dělat, eh, smeká s námi puberta a 

vlastně ty rodiče nám udávají nějakej směr a vlastně v tý době, kdy mi rodiče udávali 

směr a dali mě vlastně na takovou odbornou školu, tak to byla největší chyba vlastně co 

se stala, protože mi to potom zkomplikovalo život vlastně, jakoby do budoucna. 

V: Hmm, a to jste si vybrala vy, ten učňák? 

P: Ne, můj otec, mi řekl, že by to bylo jako úplně perfektní, takže eh… jak říkám, 

patnáct let, člověk je ještě dítě, neví kudy kam a je vlastně strašně důležitý, eh, co si 

vybere třeba sám a kam ho to směřuje. 

V: Hm, hm, a co lákalo vás? 
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P: Já jsem chtěla, já jsem chtěla bejt prostě kadeřnice, kosmetička, udělat si maturitu… 

a nebo všeobecný vzdělání, jako byl gympl, jako bylo gymnázium, protože já jsem na 

to jakoby známky měla. Jo, a takže tak. 

V: A takže vy maturitu teda nemáte? 

P: Nemáme a trpím tím vlastně celej svůj život, je to takovej mindrák můj, taková ta 

třináctá komnata. 

V: Aha, no, a neuvažovala jste, že byste si to někdy dodělala? 

P: Já už bych, no, já jsem se… jakoby… jo, ale bojím se toho. Ale myslím si, že teď až 

mi dorostou děti, že se do toho… 

V: … pustíte. 

P: No, že určitě. (smích) 

V: Takže vám to na tom učňáku šlo, jak jste říkala levou zadní. A bavilo vás to? 

P: Eh… Ano, jako no, bavilo, prostě byl to takovej únik, eh, myslím si, že učňovský 

zařízení, nebo prostě udělá, si myslím, každej normální… člověk jako s nějakým… tam 

opravdu. 

V: Hm, a rodiče se o to starali, co s tím učňákem… 

P: No… 

V: …nebo to už brali jakože učňák, tak se postarej sama. 

P: Tak tak! 

V: Takže už vás nehlídali, jak vám to tam jde… 

P: Protože to šlo, takže nehlídali. 

V: Jo, jasně. 

P: (smích) 

V: Hm, hm, no, a když jste začala chodit na ten učňák, nebo i teda do toho [název 

města – 7 000 obyvatel], tak to byl zřejmě diametrálně, se změnil, změnila ta náplň 

toho volnýho času… 

P: Ano. 

V: Chodila jste ještě na ty kroužky? 

P: I když ono vlastně, když jsem byla na tom internátě, tak tam byly samozřejmě 

vychovatelky, byl tam prostě ten volnej čas jakoby naplánovanej a hodně hlídanej… 

V: Jo, takže vy jste chodila, jo, v tom [název města – 7 000 obyvatel]! 

P: V tom [název města – 7 000 obyvatel], ty dva roky. No a vlastně potom, potom když 

jsem byla tady na tom učňáku, tak to bylo tak, že jsem… se rychle zamilovala… a 



 43 

vlastně s mým manželem jsem potom byla sedmnáct let, takže my jsme strávili ten čas 

s tím mým manželem, jakoby, že jsem… že jsem nikde… 

V: Hmm, a sportovní zájmy ještě? 

P: Sportovní zájmy samozřejmě byly jako lyžování samozřejmě a tak… jako protože 

jsem z rodiny, kde nás… tak v tom podporovali, jako určitě i do teďka, si myslím, že 

jsem sportovně založená. 

V: Jo, ale potom ten volnej čas jste v podstatě trávila... 

P: Trávila… 

V: …s tím budoucím manželem. 

P: …s přítelem, tím budoucím manželem a… a vlastně… 

V: …v okruhu těch přátel. 

P: …v okruhu těch přátel, tak. 

V: …nebyli to lidi z těch kroužků, nebo tak. 

P: (smích) tak. 

V: Eh…, jo, a jak se na to tvářili rodiče, s tím manželem. 

P: Že takhle, že jsme byli s tím manžele, já myslím, že jako nijak, protože my jsme 

vlastně byli pořád spolu a ty rodiče věděli…, kde jsem, s kým jsem, vlastně mýho 

budoucího manžela znali, takže já si myslím spíš, že byli rádi, že jsem to tak jakoby... 

V: …zklidnila? 

P: …že jsem zklidnila, tak! No, a potom jsem se vdávala, hned asi, eh, rok po tom, co 

byl učňák za mnou, tak. 

V: Jo, aha. 

P: (smích) 

V: A teď se vás zeptám, jak jsou staří vaši rodiče? 

P: Moji rodiče, mamince je 55 a tátovi je 56 let. 

V: Hm, hm, a vzdělání, tatínek má vysokou školu… 

P: …a moje mamka má, mamka má, ta má takovou tu… poloviční zdrávku, takže 

vlastně… 

V: Takže nějakou střední odbornou? 

P: Mhmm, mhmm, střední odbornou. 

V: A ta má maturitu, nebo ne? 

P: Ne, ne. 

V: Nemá. A zaměstnání tatínka, tatínek teda… 

P: Tak tatínek, no, teda podnikatel, ale vlastně byl… on má matfyz, takže. 



 44 

V: Jasně. A maminka je, je… 

P: ...v domácnosti. 

V: A předtím? 

P: Ona ještě před revolucí, tak dělávala v jeslích zdravotní sestřičku, takže byla vlastně 

v jesličkách s malejma dětičkami jako vychovatelka. 

V: Aha, jo, jo, jo. No, a kdybyste měla srovnat hmotnou stránku rodičů a vaší, tak jste 

na tom hůř, stejně a nebo líp? 

P: (smích) No, samozřejmě hůř, že jo. (smích) 

V: Jo. A teď vy jste říkala, že byste si někdy tu maturitu dodělat chtěla… 

P: Hm, hm. 

V: … a uvažovala jste třeba i o vejšce? 

P: Jako, takhle, mám kamarádku, která se mnou dělala učňák, samozřejmě se tak brzo 

nevdávala, vdávala se až teď někdy a takhle tímhletím způsobem má prostě vysokou 

školu, já nevím, co ona má, já si vzpomenou, ale jako myslím si, že v pozdějším věku, 

jak jsem měla děti hrozně brzo, tak asi určitě. Ta škola je pro mě taková výzva a, jak 

říkám, takovej ten handicap. 

V: Hm, hm. 

P: Že vlastně v tý rodině eh, moje sestra, že jo, mám dvě sestry, takže ty studujou, mají 

vysoký školy, tohle, já jsem tam taková ta: „A umíš si pustit ten počítač?“ že se mi tak 

jako posmívají v uvozovkách, ale jo, určitě mě to motivuje. Až teď prostě budu mít víc 

toho času, jak mám ty malý děti odrostlý. 

V: No, a rodiče, myslíte, že je to mrzelo? 

P: Mrzelo, mrzelo, mrzelo je to strašně, určitě. Jakmile puberta je mrzela… tak eh, tak 

určitě, že… se to u dvou holek povedlo a u tý třetí ne. (pozn.: respondentka je ze sester 

nejstarší) Ty měli spíš obavy, co se mnou v tom životě bude dál, tak. 

V: A co si teda myslíte, že by vám ta maturita, nebo i ta vejška přinesla? 

P: Myslím si, že nic, že nic, že bych určitě skončila jen u tý maturity… a jelikož dělám 

v obchodě… 

V: …tak maturita, co by vám přinesla? 

P: No, dělala bych takovou lepší prodavačku, myslím si, měla… když to dneska vidím, 

protože pracuju v obchodě, tak bych, jako asi by mi to nic nepřineslo, jenom ten dobrej 

pocit z toho, že mám takový to základní vzdělání, tak. 

V: Hm, a v obchodě jakýho druhu pracujete? 

P: Eh, v oděvech, v [název obchodního řetězce], pracuju. 
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V: Aha. No, a jakoby, kdybyste měla třeba tu maturitu, tak myslíte, změnil by se vám 

nějak život, co se týče třeba i výše příjmu, nebo i toho zaměstnání? 

P: Myslím si, že ne… 

V: Nebo měla byste jiný přátele? 

P: Ehmm, myslím si, že ne, protože eh, dneska je to tak, že všichni studujou a chodí 

normálně na plný úvazky do práce a mně vlastně se poštěstilo to, že v tý práci jsou 

právě vysokoškolsky vzdělaný lidi… jako myslím si, že by mi to nepřineslo, myslím si, 

že každej má mít takovej svůj selskej rozum, a znám lidi, který mají vysokou školu a 

jsou to naprostý amatéři životní, takže prostě nevím, spíš takovej ten dobrej pocit, že 

mám základní vzdělání. 

V: Jasně. No, a vy teda máte dvě sestry… mladší… 

P: No. 

V: …a studujou vysokou školu. To jen tak abychom to shrnuly. 

P: (smích) 

V: Když jste byla malá, trávili jste v dětství s rodiči víkendy? Jezdili jste na výlety a 

tak? 

P: V tý době, protože byl komunismus docela tvrdej, tak eh…, nic jinýho se dělat 

nedalo a myslím si, že to rodinný zázemí bylo úžasný. Oproti mmm, dnešní době, 

protože každej honí peníze a, a, a prostě takovýto rodinný zázemí kolísá… úplně 

neuvěřitelně, takže ano, já jsem z tý rodiny, kdy jsme měli takovýto hezký dětství 

s těma rodičema na chatě a, eh, s těma volnejma víkendama a takovýto hezký rodinný 

zázemí. 

V: Mhmm, a to pokračovalo třeba až do tý puberty? 

P: Ne, nepokračovalo, právě v tý pubertě se rodiče tak nějak jakoby…, rozcházeli 

názorově a jako nebylo to dobrý, proto ta puberta možná probíhala u mě tak, jak 

probíhala, a vlastně potom, eh, se po třiceti letech potom spolu rozvedli. Takže taky nic 

moc hezkýho to nebylo, myslím si, že si to každej potáhneme z těch dětí, že to byla 

taková ta rána na srdci, co tam bude pořád. 

V: Hm, hm, a jezdili jste nebo chodili jste s rodičem někam za kulturou třeba? 

P: No, to určitě, (smích) protože můj tatínek… 

V: Někam do galerií… 

P: Ano! Můj otec je velice vášnivej, co se týká jakoby právě umění a, já nevím, divadla, 

strašnej fanda, takže to on nám ukázal, že je Národní divadlo a jak to tam probíhá a jak 

je to krásný, opravdu jako v tomhletom směru, je to možná tím, že, eh, ty 
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vysokoškolsky vzdělaný mají právě tyhlety zájmy, je to pravda, že táta je takovej velkej 

vzor v tomhletom směru. To je pravda, no. 

V: Hm, a třeba o literatuře bavili jste se s rodičema? 

P: No, tak, eh, s mým otcem, když jsme tak jakoby filosofovali, ale ne že by to bylo 

opravdu jako pravidelně, (smích) to ne. 

V: No, a když jste byly malý, tak navštěvovali jste nějak širší příbuzenstvo, jakože 

tetičky, bratrance…? 

P: Ano! Ano, jako neměli jsme… nám to příbuzenstvo vymřelo, ale s příbuzenstvem 

jsme se normálně stýkali, jako i co se týka mě, myslím. 

V: Jo, a i do teďka? 

P: Do teďka, no už je to slabší, bych řekla, že není už tolik času, ale měli jsme někdy 

takový docela pohodový... vztahy. 

V: Hm, hm. A byla byste schopná říct, jaké vzdělání převládá u toho příbuzenstva, se 

kterým jste se stýkali, nebo je to moc tvrdej oříšek? 

P: No, já bych řekla, že tam maturitu má asi málokdo. 

V: Aha. 

P: To je pravda, že to všechno je… i když je to tak půl na půl, no. Eh, neodhadnu, spíš 

ne, jako vysokou školu určitě tam nikdo z nich nemá. 

V: Hm, a myslíte, že vás rodiče, nebo že pro vás měli rodiče nějakou jako, nějakej 

vysněnej ideál, cíl, ke kterýmu se vás snažili, jako svojí dceru, ještě k tomu 

prvorozenou, nějak intenzivně motivovat? 

P: Určitě, určitě, určitě chtěli prostě to nejlepší, jako já chci pro svoje děti to nejlepší, i 

když si říkám, že v tom to není, jako není to štěstí, udělat z toho dítěte toho nejlepšího a 

chtít, protože já to beru tak, aby moje děti byly šťastný a i když to bude kuchař, nebo 

prodavačka nebo kadeřnice, tak chci aby byl, aby prostě byly šťastný. A myslím si, že 

v tom to není, jako že by… samozřejmě je důležitý je motivovat k tomu, aby to 

vzdělání měly, to určitě, stoprocentně bych chtěla, že jo (smích), ale když to nepůjde, 

tak to nepůjde. 

V: Hm, a cítila jste od rodičů třeba nějakej tlak, kterej jste potom už třeba odmítala, 

jako že jste se zasekla a že už nechcete? 

P: No, určitě, jako můj otec to dělal, jako že měl na nás dost vysoký, myslím si, že byl 

hodně tvrdej, jo, on byl hodnej, co se týkalo, já nevím, výletů a všechno pro nás jako 

udělat, ale v těhle věcech byl nekompromisní a myslím si, že takový bejt nechci, určitě 

ne. 
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V: A maminka na to koukala jak? 

P: Mamka naše ta byla taková… Já bych i řekla, že jí to bylo tak nějak jakoby jedno, že 

byla taková laxní v tuhletěch věcech, že o tohle se staral jako můj táta. 

V: Hm, hm, no, tak to bylo všechno. 

P: A to bylo jako všechno??? 
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Rozhovor – RODI Č 1 

 

V: Tak já se vás zeptám, v jakém roce jste se narodil. 

R: 58. 

V: 58. A jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

R: Vysokoškolské, strojař. 

V: Strojař. A teď pracujete v jakém oboru? 

R: Ve strojírenství, v automobilovým průmyslu, na pozici vlastně jakoby technickýho 

náměstka, kterej se stará o údržbu a provoz strojů. 

V: Mhmm, a vždycky jste pracoval v tom strojírenství, nebo… 

R: Vždycky jsem, hm, ne, měl jsem v tej době… pět let výluku, to bylo těsně před 

revolucí, kdy vlastně jsme pracovali v konstrukci v [název společnosti], v [název 

společnosti], [název společnosti] potom koupila německá firma, ta řekla, že 

konstruktéry český nepotřebuje, tak to všechno rozpustili, což bylo asi 23 lidí… tenkrát 

a my jsme si vlastně museli hledat novou práci, protože… starý lidi, co tam byli, tak ty 

oni zaměstnali, do nějakých těch pozic, protože už jim bylo třeba kolem těch 55 let a to 

nám nejmladším, co jsme tam neviděli perspektivu žádnou, nebo prostě… tam… bylo 

na úbytě, tak jsme si hledali práci jinou a já jsem našel práci ve státním zkušebnictví, 

kdy jsme spadali pod… průmysl, Ministersvo průmyslu… 

 

do rozhovoru se zapojuje respondentova manželka (M), která kuchyni, kde sedíme, vaří 

oběd 

 

V: Hm. 

M: Lehkého. 

R: Lehkého. Ne, to bylo, to byl [název ústavu], ale tohleto bylo Ministersvo průmyslu. 

Jo, normálně, jako… s uspořádáním, co se týče republiky. A dělali jsme zkoušky 

spotřebního zboží a jako bylo… zboží do…kuchyní… kuchyní, to znamená nádobí… 

pak tam spadali všechny možný kreslící prostředky jako tužky, pastelky, vodovky, 

pera… 

V: Mhmm. 

R: …fixy a takovýhle věci, pak tam bylo [název oboru], to byl obor, kde se zkoušely 

nový hračky. Protože v tý době sem po revoluci přicházelo spousta neosvědčenejch 
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věcí ze zahraničí, pro nás tenkrát strašně exkluzivních, ale… podle našich norem, když 

jsme tam hledali různý těžký kovy počínaje olovem, arzénem… hořčíkem, eh, 

takovýhle věci se tam hledali, tak, eh, hliník taky tam byl v tom, tak, eh, se to zkoušelo 

a už potom se udělalo rozhodnutí, jakým způsobem se to mohlo uvádět na trh. Eh, 

v součinnosti to bylo s čoikou a ta potom nějakým způsobem na základě našich 

výsledků zakazovala prodej, přikazovala stáhnutí z prodeje… tak jako to probíhá teďko 

se všema možnejma potravinami z Číny a s hračkami z Číny a takovýhle věcí, co se 

sem teďka dovážejí, takže to furt nějakým způsobem běží. 

V: Mhmm. 

R: No, a po pěti letech se to potom vlastně… redukovalo, ten [název ústavu], hodně se 

tam rušilo míst pracovních… a hrozilo nebezpečí toho, že tenhleten ústav, co byl tady a 

je teďko v [název krajského města] ještě pořád tak, že bude odvelenej do [název jiného 

krajského města]… tam byl [název ústavu], eh, ale to bylo na plastikový věci, všechny 

možný plasty, ať už v potravinářství, v hračkářství a nebo ve spotřebním zboží, takže to 

tam přešlo už všechno dohromady pod jednu střechu, no, a tak jsme se snažili taky najít 

nějaký jiný místo a šli jsme tedy někam jinam, no. Ale ono to potom zůstalo, nějakých 

pár lidí odtud propustili, něco prostě zredukovali, starý lidi hlavně, kterej tam byl starej 

ředitel, kterej byl taková ta stará struktura, která se nějak nechtěla rozvíjet, nějakým 

způsobem do těch novejch pozic, který nastaly po tý revoluci, tak ty potom odešli a 

dostali se tam k tomu nějaký nový lidi, tam dělají ty vedoucí a ředitele toho. Nějakým 

způsobem to funguje a komunikuje dál, protože mám pořád kontakty se všema těma 

pracovníkama, co tam pracujou a některý teda už odešli do důchodu, ale ty, co byli 

mladý, tak ty tam pořád ještě pracujou. V nějaký omezený míře. 

V: Jasně. A jaký měli vzdělání vaši rodiče? 

R: Moji rodiče? Můj otec, ten pocházel z [název vesnice], z těch, z těch [název 

vesnice], tam taková malá vesnička u [název vesnice] a ten byl vyučenej, tady v [název 

města – dnes cca. 4 000 obyvatel] se vyučil truhlářem. V tej době, tam jsme taky hledali 

takový ty různý papíry, našel jsem spousta takových těch papírů, jako měl, to byly ty 

pracovní knížky a… a tenkrát už se taky dělal v roce 38 se vydával papír na domovský 

právo a takovýhle věci, mám to tu teďko schovaný v takových deskách, takový 

zajímavý papíry. Mimo jiné jsem tam taky našel, otec koupi… asi v osmnácti letech si 

koupil kolo a tam byl papír, kterej byl jako záruční list ještě na to kolo, kde je popsáno, 

jak to kolo vypadá a jaký má výrobní číslo a takový, no, tak ten jsem našel takovej 

papír. 
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V: Takže tatínek měl střední odborný… 

R: Tatínek ne, ten byl vyučenej, to byl, v tej době to byl tovaryš vlastně. 

V: Aha. 

R: Truhlářský tovaryš vyučenej, vlastně vyučil se tady v [název města – dnes cca. 4 000 

obyvatel], tady byla spousta soukromníků, jako byl například jeho starší brácha: 

[jméno], pak tu byl [jméno], [jméno], [jméno] tu byl a takovýhle nějaký… a ty brali 

prostě ty kluky, který přicházeli z těch hor, kde tam práce nebyla, v tom jeho kraji, tam 

bylo vlastně jenom, eh, dřevařství a nebo sirkárny (vyjadřuje se nechvalně k osudu 

zmíněných sirkáren) …no, tak ten, oni chodili vlastně sem do kraje a v podstatě sem 

odešli vlastně tři, protože ten nejstarší… ne čtyři sem odešli, protože jedno byla sestra 

jejich, ta sem odešla taky, ta se tu vyučila někde kuchařkou a ty dva jeho bráchové ty se 

vyučili vlastně truhlářema tady, u toho [jméno], nebo [jméno], nebo tak nějak a ten 

starší brácha [jméno], ten si tu potom založil svoji vlastní truhlářskou firmu… a on měl 

nějaký kontakty do Ameriky… a z Ameriky sem dopravili kuchyň, tej říkali americká, 

naše babička ji ještě má nahoře, protože to tatínek dělal, a oni potom začli, když se ty 

jeho bráchové vyučili, tak byli u něj, v tej malej fabričce, tu jim potom komunisti 

v čtyřicátým sedmým zabavili všechno, no, a celou tu dobu dělali tady ty americký 

kuchyně na tomhletom, což byl vlastně (popisuje složení americké kuchyně)… 

V: A vaše maminka? 

R: Maminka, eh, ta… ta pocházela z tý [název městyse – dnes cca. 2 500 obyvatel] 

tam… eh, dlouhou dobu pracovala do osmnácti let, pracovala u různejch těch statkářů 

a, a… sedláků, no, a v osmnácti letech, když se trochu, nebo až ve dvaceti, se postavila 

na vlastní, postavila si hlavu a vlastně… a odešla sem do [název krajského města] a 

dělala tady, eh…, vlastně zdravotní sestru, ale jenom takovou tu pomocnici v tom 

zdravotnictví. A tam to dopadlo takovým způsobem, že oni si mohli vlastně udělat 

nějakej dvouletej, dvouletej kurz, takovej zdravotní a byly považovány jako zdravotní 

sestry, nebo ošetřovatelky, pečovatelky ve zdravotnictví, do tý doby byly jen takový 

pomocný síly ve zdravotnictví. Tak se přihlásila to tady toho kurzu a oni ten kurz 

během tý doby, kdy tam nastoupila, tak oni ho prostě během půl roku zrušili. I pro ty 

lidi, který tam už jako nastoupili v tomhlectom, takže ona tam zůstala v tom 

zdravotnictví takovou dobu, no, a pak se potkali s tatínkem, protože můj tatínek hraje, 

hrál na trumpetu a on tady tenkrát hrál s velkou kapelou, která se jmenovala [název 

kapely], což spadalo tady pod [název společnosti], ta kapela měla asi pětadvacet lidí, 

všechny ty nástroje tam byly třikrát (jmenuje hudební nástroje)… tak se seznámili 
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někde prý v kulturním domě. No, a pak se brzo, brzo vzali a pak už prostě byla 

maminka doma, protože jsme vlastně byli, jsme tři, mám dvě starší sestry, tak byla 

doma… potom když já jsem začal chodit do školy, tak nastoupila jako dělnice tady do 

místní fabriky, tak prostě dělali nějakou takovou tu práci s… pro ty, pomocný, pro ty 

truhláře, no. (vyjmenovává typy pomocných prací) 

V: A jak se stalo to, že v máte vysokou školu, očekávalo se to od vás v rodině nebo ne? 

R: (smích) To je paradoxní. (smích) To bylo, já jsem byl ovlivněném tadykle, eh, 

vlastně sousedama, protože jsme tu měli dva sousedy, to byli vášniví automechanici, 

ten jeden takovej starej pán, ten už je teď taky mrtvej možná nějakejch osm, deset let, 

ten opravoval veterány, starý auta a starý motorky a takovýhle… a on tenkrát v tej 

době, když jsme se tu tak jako pohybovali, tak přivezl odněkud ze Šumavy aero cililink, 

což bylo auto takovýho doutníkového tvaru, otevřený, jenom pro dva lidi, mělo to 

velký takový motorkkový kola, ještě s výpletama, drátama a to on dal dohromady, ho 

smontoval, úplně ho zrekonstruoval překrásně, pak různě vyjížděl… no, a po tu dobu tý 

rekonstrukce toho auta, protože jsme kamarádili s těma jeho synama a s tou jeho dcerou 

teda… tak jsem tam chodil a díval jsem se na to a toužil jsem se stát automechanikem. 

V: Hm. 

R: A když byla devítiletka, tak se podávaly ty přihlášky, tenkrát už v osmej třídě se na 

konci školního roku podávaly takový předběžný, takový přihlášky, kdy se jako 

zkoumalo a testovalo, kdo by jako chtěl a kam a teď se to vybíralo… a v tej 

komunistickej době se prostě odsouhlasovalo, jestli on je, jestli on je kovanej, 

fundovanej otec, jestli může dělat tohleto, támhleto, v tej době třeba vůbec nepřicházelo 

v úvahu, aby se někdo z tady těch lidí, i když oni podporovali vlastně takovej ten 

dělnickém původ těch studentů na tom… tak vůbec nepřicházelo v úvahu, aby třeba 

tihleti studenti byli, eh, děti dělníků a stávali se právníkama. To bylo úplně 

nemyslitelný. No, a já jsem právě na tu přihlášku napsal, napsal, že chci bejt 

automechanik [název společenosti] a tak to proběhlo prostě celý prázdniny, do tý 

devátý třídy… a potom za mnou přišli s tím papírem s tou přihláškou a říkali: „No, jo, 

ale ty tam nemáš druhý, druhý povolání, tam napsat, co tam vlastně chceš napsat?“ No, 

a já jsem nechtěl nic prostě. Mně se nic nelíbilo už… A teď všichni tam okolo mě, tam 

klucí a teď všichni tam psali furt nějaký jako ty gymnázia a takový věci a (smích) a já 

jsem tam pod to napsal [název střední odborné školy v krajském městě], což byla 

střední průmyslová škola strojní a druhý bylo normálně možnost zaměstnání nebo 

studia (smích) a osud nahrál tomu takovým způsobem, že, eh, jsem přišel do… eh… na 
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nějakej konkurz, tenkrát do toho [název společenosti], kdy ty fabriky si brali… eh, ty 

děti jako do takovýho opatrování, oni se o ně starali, tenkrát jim dávali nějaký pracovní 

pomůcky a ošacení a boty a… dostávali i nějaký takový i s… studentský stipendium, 

který tenkrát bylo nějakých 20, 30 korun za měsíc nebo něco takovýho… a tam jsem 

z toho konkurzu byl vyřazenej s odůvodněním, že syn… truhláře nemůže bej 

perspektivní automechanik. (smích) A protože mě tady z toho vyškrtli, tak to vlastně 

automaticky poslali na tu druhou adresu, co jsem jim napsal, na tu druhou 

průmyslovku, no, a tam jsem udělal přijímací zkoušky, no. (smích) 

V: Jo, jo, jo. A odsud jste vlastně pokračoval… 

R: No, odsud jsem… to potom jsem dodělal tu průmyslovku, tenkrát se mi podařilo 

udělat… měl jsem dvě jednotky, dvě dvojky, nebo něco takovýho… no, a na konci 

vejšky, na konci střední školy taky jako se zkoušelo, jestli někdo půjde tamhle, nebo 

tadyhle a nějaký prostě takový věci… a tenkrát nebylo nějak možnost sehnat práci taky 

po tej škole… to bylo všechno buďto do [název podniku] tadyhle do [název krajského 

města] na tomhle, nebo tu byli různý firmy tajdle, co dělaly ve stavebnictví takový ty 

těžký stavby, různý ty konstrukce a takovýhle věci, co se mi dělat nechtěly, protože 

stavebnictví, to prostě néé, já jsem chtěl bejt strojař, že jo. Takže… potom, potom jsem, 

to jsem taky podal přihlášku na… na plzeňskou školu vysokou, no, a to bylo ovlivněný 

tím, že tam šla spousta jako kamarádů tady z tý školy, se kterýma jsem kamarádil a se 

kterýma jsem strávil nějakej čas, jsme spolu jezdili na nějaký výlety a na vadry třeba… 

V: Tak jste si řekl, že… 

R: Tak jsem si řekl: No, tak se k nim přidám… No, a šli jsme tam, no… a ono to zase 

vyšlo. (smích) 

V: A jakou jste cílit podporu v rodině v tom vysokým vzdělávání? 

R: (ticho) Já nevím. 

V: Snažili se vám… 

R: Tenkrát, tenkrát, rodiče, rodiče řekli: „Hele, když ses na to dal, tak to musíš dodělat 

a my ti v tom pomůžeme. Jo, a to bylo všechno. Protože já vlastně jsem odjel a já jsem 

byl takovej, že… vlastně už takovejch šestnácti let, tak my jsme pořád chodili někam 

pryč, takže přes soboty, neděle jsme byli pořád někde venku s kamarádama, jsme lezli 

někde po nějakejch skalách a všude kolem řek a… všude možně, takže mně to jako 

celkem… až na ten první půlrok nevadilo, že budu pryč z domova, jo. Ten první půlrok 

byl horší, protože… tam, eh, přišel (smích), že jo, chlapec z vesnice (smích) přišel do 

velkoměsta Plzeň (smích)… a teď tam prostě tramvaje a teď ty posluchárny, jsme 
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jezdili všude možně, jsme se museli přesunovat, protože škola byla dost v takovým 

dezolátním stavu, ona byla, různý ty posluchárny byly, eh, hodně zničený a hodně 

zdevastovaný, jo. Tam se třeba stalo, že my jsme jezdili do jedný posluchárny a (smích) 

my tam jednou přišli a v tej posluchárně chyběl strop. 

V: Aj! 

R: (smích) On normálně přes noc spadnul, my jsme otevřeli dveře a… to byla taková 

velká třída jako dvě školní třídy veliký, no, a ten strop, co byl nahoře, tak ležel dole 

normálně. Takže tam to bylo tenkrát v katastrofickým stavu, ono to bylo nějakou 

dřevomorkou a červotočem, ty baráky byly… starý dřevěný stropy a tohle všechno. 

Takže potom zavřeli celou tu budovu, kde bylo zase nějakejch pět, šest poslucháren, a 

tak jsme jezdili po Plzni po všech možnejch kulturních domech… (popisuje, kam 

jezdili) No, a po tom půlroce tam jsem si na to zvykl a našel jsem si jednak další 

kamarády, ty co tam byli z tý průmyslovky z [název krajského města], tak… tam jsme 

byli takovým způsobem, dá se říct, jako rozdělený, protože jak oni byli na konci 

abecedy, já na začátku [příjmení spolužáků ze střední odborné školy], tak to bylo 

poslaný někam jinam do těch kroužků, takže to se ty studenti rozdělovali, tuším, do 

nějakejch 7 kroužků po 25 lidech… A to bylo taky zajímavý, tam jsme nastoupili do tý 

školy nás vzali 365 do toho prvního ročníku, nás bylo jako dnů v roce a skončili jsme, 

to nás bylo pět kroužků po 20 lidech. No, víc jak třetina to byla. No, a my jsme 

dodělávali takovej vstupní, vstupní kurz, ne, protože tam byl hrozně velkej rozdíl, na 

střední škole už se neučila prostě matika ve čtvrťáku, tam už se mohlo z ní jenom nějak 

maturovat, tak oni dělali srovnávací kurzy takový, eh, co byli gympláci, tak ty se učili 

deskriptivu a ty různý věci, protože to oni zase nedělali, v těch školách tolik jako 

strojaři a my jsme se učili matiku a deskriptivu, eh, geometrii. A oni se učili kreslit a 

takový ty věci. (popisuje průběh kurzu, náročnost vedoucí k tomu, že mnoho studentů 

odešlo) 

V: No, ale vy jste vydržel. 

R: No, taky jsem měl chuť. (smích) 

V: Takže by jste měl doma takový to zázemí ve smyslu: když to chceš dělat, tak to 

dělej, ale nikdo vás do toho netlačil… 

R: No, nikdo jako: ty musíš, za každou cenu, ty musíš něco dokázat, ty musíš tohle to… 

Eh, tatínek byl takovej, že ten si prostě vážil lidí a to si vážím i já, jako těch, co něco 

uměj a co dokážou něco udělat, jo. Protože, eh, ať budou v dnešní době, eh, a praxe to 

dokazuje, ať budou sebelepší manažeři, sebelepší prostě tyhle ty lidi, který znají deset 
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jazyků a budou dělat Gaussovo křivky a všechno možný prostě vyhodnocovat, tak 

prostě se bez těchlectěch dobrech lidí, který prostě dovedou vzít mašinu do ruky a dělat 

a pracovat, tak se bez nich prostě neobejdou, protože bez nich jsou úplně zbytečný, jo, 

ty manažeři. Jo, v tej praxi na tom. A praxe to dokládá, protože teďko, jak se vlastně 

zmršilo, eh, učňovský učiliště, nebo učňovský… jak se tomu říká? 

M: Školství. 

R: …školství! Takhle, tak dneska se na trhu nenajde žádnej, eh, dvacetiletej kluk po 

vyučení, kterej by uměl frezařinu, soustružničinu, dobře zámečničinu, protože všechno 

se to zdegenerovalo na to: My máme školu, my přijmeme kohokoli bez přijímacích 

zkoušek, hlavně, že tu máme lidi, pak si je snažíme udržet a pak se je snažíme odtud 

vyvrhnout ven a že jsou to naši absolventi. A ty absolventi vycházejí tak, že nic 

neumějí. 

M: No, jo, jenže ono taky je nemá tomu kdo naučit. 

R: A dneska prostě nemá, nemá je tomu kdo naučit, protože starý mistři, který dělali na 

strojích v těch fabrikách a uměli to soustružení, frézování, prostě uměli montážní práci 

a takovýhle věci, ty samozřejmě už odcházejí do důchodu, nebo už umřeli a noví se 

nevypěstovali. A fabriky, který jsou vedený zahraničním kapitálem vůbec nemají zájem 

o to, aby se tenhle ten potěr, aby se vychoval, jo, na tom, aby to prostě byl… a když 

tam někoho přijmou do tý fabriky, tak mu to zoškliví tu praxi a tak všechno, eh… 

zadávání práce, která je tuhle zameť, támhle to vyčisti, tohle odnes, tohle to přizdi, jo, 

nedávají jim žádnou práci, na který by se naučili ty základní věci toho učně, kterej má 

umět to černý řemeslo, aby uměl obsloužit ten soustruh, tu vrtačku, tu frézu, aby uměl 

s tím pilníkem, aby… aby vůbec si dovedl něco nakreslit, nějakej malinkej, 

jednoduchej náčrtek, jo, když potřebuje, jo, něco udělat, tak to se jim prostě neříká, to 

prostě… je to… jde to do hrobu tohlecto, já tomu moc nevěřím, že by tímhlectím 

způsobem. A když se prostě v těch fabrikách ty lidi nevypěstujou, nevychovají se, tak 

vlastně kdo bude potom dál dělat na těch strojích, jo? A tak sem zveme lidi a opravdu 

sem chodí, chodí sem Slováci, Ukrajinci, kteří mají normálně středoškolský vzdělání, 

jsou to i vysokoškoláci a oni umí tyhlety práce. Takže když se ty děti nevychovají 

v tomhle základu, tak to, eh, já nevím, jak to pospěje dál. (smích) Praxe mi ukazuje 

prostě na špatnou cestu. (popisuje nesmyslnost podmínek přijetí do zaměstnání 

pracovníka se strojem – jde o německou firmu, pracovníka nepřijmou, poněvadž neumí 

německy, byť němčinu k obsluze stroje nepotřebuje – nerozhoduje schopnost pracovat 
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šikovně se strojem, ale jazyková vybavenost – ta je dle respondenta na jeho 

nadřízených) 

V: Tak a kolik máte dětí? 

R: Máme, no, tak my nemáme děti, my máme dva kluky. (smích) Toho jednoho, s tím 

už jste mluvila nebo nemluvila? 

V: Eh, s [jméno]? 

R: S [jméno], starším, no. 

V: S tím už jsem mluvila, no, no, no. Tak a předpokládám, že jste je vychovávali 

společně oba… 

R: No, no, no. Dyť ty byli, ještě vlastně, do loňskýho roku, do prázdnin byli furt doma, 

teď už až teď si staví svojí hlavu a začínají bejt soběstačný, nebo chtěji bejt soběstačný, 

nebo prostě… eh, domácí hnízdo se jim zdá bejt úzký, tak chtějí mít širší hnízdo, no, 

ale má to tak bejt, že jo. 

V: A vyrůstali oba v [název města – dnes cca. 4 000 obyvatel]? 

R: Jo, celou tu dobu jsme byli tady, no. Ze začátku, když byli kluci malí, tak jsme 

vyrůstali v paneláku, to ještě moji rodiče byli živí, teď už mám jenom maminku, tak to 

jsme tam byli, pak tatínek umřel a, a… pak jsme museli řešit nějak tu situaci tady, aby 

maminka nebyla sama… nebo nějak takhle, no. Tak jsme se přestěhovali sem a jsme 

tady, no. 

V: A [jméno staršího syna] má teda střední odborný vzdělání s maturitou? 

R: [jméno staršího syna] se vyučil, no, to je to jeho nejvyšší, ten se vyučil, mechanik 

opravář, seřizovač strojů pro, pro [název společenosti], v tom učilišti, který je tam u 

jižní polikliniky, před pivovarem, vedle tý lékárny tam a tam se vyučil… potom… a… 

M: Potom dělal rok nástavby… 

R: Potom dělal rok nástavby, tam mu nešla matika, nějakým způsobem, tak šel pracovat 

potom normálně, pracoval asi tři roky? Čtyři? 

M: No, šest, pak šel na vojnu. 

R: Jo, jo, pak šel na vojnu! Pravda! On byl vlastně, on byl potom, mmm, on šel potom 

vlastně hned na vojnu, protože on překlenul ten rok, nešel na vojnu. A šel na vojnu jako 

poslední ten ročník, kterej šel, on už ani nemusel jít na vojnu, jo, ale přesto si to 

prostě… jako… usmyslel, zamanul, prostě: „Půjdu na vojnu, já chci na vojnu!“ protože 

jeho kamarádi o rok mladší, ty měli vojnu, ne, ty si zase z něj dělali srandu, jak oni si 

nadávali, že bude kripl? Nebo jak to říkali? 

M: No, já nevím… 
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R: Jo, že není na vojně, tak že prostě to a to, protože to byla taková ta doba, oni jsou 

trošku ovlivněný taky… řekněme tím amerikanismem, kdy ty lidi jsou tam… jako hrdý 

na to, že mohli bejt v tej armádě, všichni prostě sloužili u těch mariňáků nebo u tý 

pěchoty, pak šli v zásadě do civilu, že jo, a ty lidi tam byli taky… nevím, já jsem o tom 

nikdy nemluvil, že ten, kdo měl jako vojenskou akademii nějakou jejich, jako u nás 

byla vojna na dva roky, tak byli váženější v tom… na tom vlastně trhu práce, než ty 

který vlastně se tomu jako vyhli, i když tro bylo zákonný, že jo. Ale v zákoně je prostě 

uznávali, na vyšší žebříčku stáli oproti těm ostatním. [jméno staršího syna] si umanul, 

že prostě chce jít na tu vojnu, já s odstupem času to vidím jako, že eh… 

M: Že to je dobře! 

R: Že to je, že to je dobře… a normálně pro dnešní tatínky a dnešní kluky od osmnácti 

let, já bych povinně zavedl půlroční vojnu, která by fungovala například od dubna šest 

měsíců, ale zároveň aby na tý vojně byli civilní pracovníci, který se budou starat o to, 

aby jim prali, aby jim vařili na tomhlectom, aby se starali o to, že jim nespadne budova 

na hlavu, že jim budou fungovat auta, který budou používat k tomuhlenctomu všemu, 

ale tyhlety klucí, aby se učili. Prostě, eh, zacházet například s tou zbraní, postavit stan, 

rozdělat oheň, přemisťovat se v terénu, vyznat se v buzole, v mapě, zastřílet si, prostě, 

udělat si prostě nějakej kurz toho civilního přežití v přírodě, kterej junáci dělali úplně 

normálně, to nikdo se nad tím nepozastavovat, že děti byli tejden venku a přežij, jak 

můžeš… Dneska ty mladý otcové, ty toho umí strašně málo a (uchechtnutí) já si 

myslím, že je to potřebný, že prostě to by každej ten táta měl umět. Protože když se 

setkáváme jako vodáci se spoustou mladejch lidí, který se, eh, dostanou na vodu nebo 

do hor, tak tam kdyby se stala nějaká vyhrocená situace, tak jsou ty tatínkové úplně, eh, 

úplně hluší, úplně dezorientovaný a jsou takoví bezradný, jo, protože oni ten základ 

nemají. A nejhorší je to asi tam, kde třeba, eh, ty chlapce, si myslím, vychovávaly 

jenom matky. Jo, protože dneska je takovej trend, budu svobodná matka, že jo, tatínka 

nepotřebuju, protože ho nemám ráda… Já si myslím, že v tomhle to je jako rezerva 

společnosti. Myslím si, že to pro ty kluky není dobře. A to já si myslím, že i ty holky 

potřebujou mít toho tátu taky a… Že mají potom ve stáří, nebo v tom dospělým životě, 

ve svým rodinným životě, že mají úplně jinej náhled na ten svět, když ví, že si rozumí, 

že to musí fungovat ty dvě pohlaví, to si myslím, že je jako dobře. 

V: Hm, a mladší syn má jaký vzdělání? 

R: Ten si udělal stavební průmyslovku a pak si udělal nástavbu VOŠku… co to bylo, 

geodet? Nebo… ne stavby, stavby silnic a mostů, něco takovýho. 
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V: Aha. 

R: A teď dělá geodeta. 

V: Jo. 

M: A ten [jméno staršího syna] si potom ještě dodělal tedy při práci, když teda jsme od 

toho odešli, ten starší, tak ten šel potom dělat šest let a dodělal si teda ještě jako 

veřejno-právní školu ve [název města]. 

R: Jo, v těch [název města]. 

M: Takže má jakoby středoškolský vzdělání s maturitou, ale z jinýho oboru. 

V: Aha. 

M: No, takže… Ale teďko samozřejmě práci nemůže sehnat, takže je rád, že je 

vyučenej a že má práci. 

V: Mhmm, jo. 

M: Tak dělá to, co se vlastně vyučil. 

R: No, on si myslel, že bude buďto u těch hasičů nebo u těch městskejch policajtů nebo 

něco takovýho. Ale přišla revoluce, tam se udělal stopstav oni ty lidi tam vyškolili, 

protože ty byli na tudyto dělaný, jo, tam oni se učili, eh, prostě, od kriminalistiky, 

daktyloskopii, eh, nějakou fonendoskopii, měli tam, eh, vypisování těch papírů a zápis 

protokolů, takovýhle prostě věci, chodili střílet taky, jo, pak tam bylo taky, hodně se 

tam věnovali živelným pohromám. Když se stanou nějaký povodně nebo tak něco, tak 

to všichni ty pracovníci musí vědět, jak se vyvolávají různý stavy toho ohrožení, jak se 

v tom chovat, kde mají sebrat nějaký, eh, podklady, kdo to vydává, jaký se vydávají 

signály a prostě takovýhle věci… Prostě takovej ten úředník, kterej pracuje na tom 

obecním úřadě nebo na tej městskej policii, kterej potom má jako bejt v tech… 

M: Ale práci nesehnal, takže je rád, že je vyučenej… 

R: …že pomůžou tomu obyvatelstvu, jo, ostatně oni, teď když se zrušila civilní obrana, 

tak oni by měli zastávat tadyhleto, jo, civilní obranu, kde byla ta speciální technika, 

která pomáhala hasičům s vyprošťováním lidí, s přenosem lidí, s přemosťováním 

potoků, zajišťováním mostů, eh, zprůchodnění silnic, tak to prostě zrušili tady to 

céóčko, dali to vojákům tady tu techniku, no, a teďko to, co bylo to céóčko, tak dali 

hasičům, no, a hasiče teďko okrouhnou a chtějí snížit stavy. Kdo tej vládě pomůže, 

když se stanou katastrofy! Jsou to jenom hasiči a policajti, který jdou potom do toho 

prvního sledu, kde v těch pohromách jsou nasazeni jako první. A když na Moravě byly 

potopy, tak spousta hasičů, jim hořel barák nebo… jim plaval barák a oni pomáhali těm 
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jinejm lidem a sami přišli o majetek. Co mohli dělat, když tam nechali děti a manželku, 

co ta mohla, ta byla ráda, že je odtud odvedl někam do bezpečí a co chalupa, že jo. 

V: A když se [jméno staršího syna] rozhodoval, na jakou střední školu půjde, nebo na 

jaké učiliště bude chodit, tak probírali jste to společně, měli jste nějakou domácí radu? 

R: Ne, on s tím přišel úplně nečekaně, viď? 

M: Jako se vším, no. 

R: On se tak nějak…. eh, když chtěl nějaký vážnější rozhodnutí, tak vždycky přišel, až 

když se rozhodl. No, a tohlecto prostě přišel s tím, že ty podmínky jsou takový, že si 

domluvil u zaměstnavatele, že mu na to v pondělí bude dávat volno, to chodil už nějak 

v 11 hodin z práce nějak… 

M: …tu střední školu, no. 

R: Tu střední školu. A ten řekl, jo, dobře, normálně tě budeme uvolňovat každej tejden 

prostě tam jezdil v pondělí, myslím, no, a on prostě nadělával každej tejden nějaký čtyři 

hodiny, oni tu školu taky neměli každej tejden, takže on to jako v pohodě nadělával ten 

čas, nehledě k tomu, že tam se dělalo od nevidím do nevidím, takže tam musel bejt 

přesčas, aniž by chtěl, no, a při tej práci dělal tu školu, no. 

V: A byl jste s tím spokojenej s tím výběrem? 

R: No, takhle… 

M: Nám to bylo jedno. 

R: Nám to bylo jedno, protože, eh, tam je důležitý, co on si rozhodne a že to chce dělat, 

protože já si myslím, že je hrozná blbost nutit někoho do něčeho, co ho nebude bavit, 

ale jenom proto, aby uspokojil můj, moje ego, že já chci, aby z něj byl doktor, nebo aby 

z něj byl… právník nebo já nevím co. Prostě se tam rozhodl, tak se tak rozhodl, no. 

M: Byli jsme rádi samozřejmě, jo, to jako jo, ale zase… 

R: Zase… To je jasný, ráda seš, protože se ti odevře… nebo jemu se otevře teda nějaká 

ta cesta toho širšího uplatnění… 

M: Rozvoje. 

R: A ten jeho rozvoj… 

M: Povahy. 

R: No, zase mu to ukáže nějaký… náhledy na to, co se děje někde jinde, že není jenom 

u toho… učebního oboru, kterej je svým způsobem takovej jakoby… úzkej, omezenej, 

to periférní vidění je na tom úzký a… na tom… a taky… je obohacenej, protože se 

setká se spousta úplně jinýma lidma, který myslí jináč a tím to nechci nijak snižovat, 

než to, co jsou ty obyčejný učňové. Jo, tam to potom u těch učňů končí, že jo, 
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potloukáním se po ulici, esemeskováním, seděním u počítače, eh, potom hospoda, 

drogy a takovýhle, že jo. 

V: A v čem si myslíte, že by byl [jméno staršího syna] život jinej ve chvíli, kdy by měl 

vysokoškolskej diplom. Myslíte si, že by se to hodně lišilo? Co by mu to přineslo, nebo 

vzalo? 

R: Vzalo by mu to určitě, eh, klid v duši, eh, protože s tímhletím, on je ctižádostivej, ale 

s tímhletím zase vzrůstají ty povinnosti, jo. Nějaký ty věci, je to spousta starostí 

s lidma, vždycky pod sebou má člověk nějaký lidi, za který musí nějakým způsobem 

odpovídat, pokud má člověk nad sebou nějaký šéfy, který mu, tomu dotyčnýmu, 

nějakým způsobem šlapou po zádech a šlapají mu na perka, jak se říká, tak zas jsou to 

určitý nervy, je to určitý stresování se, napětí, když potom člověk narazí, že v tom 

kolektivu, nebo v tej partě těch dělníků má, má průseráře, který dělají nějaký problémy 

nebo něco, tak, tak je potom problém se toho člověka nějak zbavit, nebo nějak ho 

obhájit, když potom je dobrej pracovník, je to o tom, každodenní problémy, který 

řešíme v práci, to, to, to jsou dvá údržbáři, jeden nese takovejhle klíč a druhej nic a 

ředitel se rozhlíží z galerie a už volá, co zase mají oni za práci, oni nemají, co dělat, jak 

to, že chodí dva po dílně, to jsou takový prostě boje s větrnejma mlejnama, kde ty 

manažeři nahoře jenom vlastně koukají skrz to sklo a nevidí nějakou tu lidskou stránku 

těch lidí, který mají taky nějaký potřeby a nechápe, že třeba, eh, jako… jim nejde 

vysvětlit, že když máme údržbáře… (popisuje nepochopení manažerů, jakým způsobem 

funguje dílna – „bílý límečci nepochopí, že sedící údržbář je dobrej údržbář, protože to 

všechno opravil tak, že to funguje) 

V: A myslíte si, že by mu to něco i dalo pozitivního? Když teď říkáte, co by mu to 

vzalo. 

R: Pozitivního, to dá, jako nám, to máme zase kontakty s lidma, který zase smýšlejí 

jináč, než třeba ty učňové, středoškoláci a tohleto, dostane se do jinejch sfér toho 

vzdělávání se, nahlídne do různejch věcí, ke kterým normálně by se třeba nedostal… a 

my když jsme třeba byli na tej vejšce, tak jako strojaři jsme se dostali do všech 

možnejch fabrik, který… snad oni se ani nedělají ty exkurze nebo něco takovýho, že 

v naší fabrice, ve který jsem teďko osm let, tak to jsme měli snad jednu exkurzi a to 

byli starý vysloužilí pracovníci, který se dožili 70 let a začali v tý fabrice jakoby od 

začátku, kdy se vyvíjela a fabrika takovým tím garážovým systémem (popisuje vývoj 

fabriky), tak se tam ty lidi přišli podívat, jo. Ale aby tam přišly nějaký exkurze študáku 

nebo tak… 
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V: Hm, a kdybyste měl srovnat hmotnou stránku vaši a [jméno staršího syna], je na tom 

stejně, líp, hůř? 

R: Jako finančně třeba? 

V: Mhmm. 

R: No, tak… tam je to samozřejmě o něco níž, no. Tam, tam prostě… eh, pořád jakoby 

to vzdělání otevírá tu cestu, tu možnost se dostat k něčemu jinšímu, i když dneska už to 

tak neplatí, dneska jsou tady ty lidi na ty vedoucí pozice vybíraný především, eh… ne 

podle odbornosti tý stránky podle toho, co tam mají dělat, já teď třeba nemůžu mluvit 

za ekonomiku, nebo… za nějakou tu třeba samosprávu státní nebo něco takovýho… 

V: Ale v rámci vašeho oboru. 

R: Ale v rámci mojeho oboru, tak třeba na nějaký ty místa jsou dosazovaný lidi, který 

umí především jazyky. Ale tomu danýmu oboru, tomu strojírenství, tý technologii, 

tomu prostě nerozumí. Takže dneska manažery vybírají podle toho, kolik on umí 

jazyků. Takže my na místech, který jsou vysloveně strojařský, kdyby ten mistr, nebo 

ten vedoucí oddělení měl vědět o tej strojařině všechno možný, tak jsou tam vybíraný 

klucí, který jsou z těch vyšších odborných škol, nebo středních odborných škol, který 

mají všeobecný vzdělání na tadyhle to. (popisuje, jaké dovednosti chybí mladým 

manažerům a nutnost je několik let v oboru jaksi dovzdělat) 

V: A jakým způsobem trávil [jméno staršího syna] volný čas na základce a na střední 

škole? 

R: Ten byl furt v čudu! 

V: Byl furt v čudu? (úsměv) 

R: No, když to řeknu úplně zkratkou. Protože tady byly ty různý dětský organizace, 

nebyl to vysloveně Junák, oni potom tomu říkali… oni udělali vlastně vedle toho 

Junáka a skauta a hasičskejch kroužků a toho všeho, tady vzniknul taky, eh, ten 

dětském oddíl, oni tomu říkali Pionýr, ne, na tomhlectom, takže v rámci tohodletoho 

oni tu měli dobrou partu, kdy jezdili každoročně na prázdniny minimálně na jeden nebo 

dva tábory vždycky tak na čtrnáct dní… během léta, během roku se scházeli, dělali 

různý akce, besedy, chodili na výšlapy na [název kopce] a kolem řeky někde a nějaký 

takový jenom víkendový tábory třeba a pořád se scházeli. To bylo vesměs, pořád byli 

pryč. 

M: Oba dva spolu. 

R: Oba dva, no. Ten mladší ten byl spíš zase jako… 
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M: A oni taky s náma hodně jezdili na vejlety, na vodu, na lyže, na běžky, no, zkrátka 

pořád. 

R: Ono to taky bylo vztažený od nás… protože my jsme jako, já jsem tady dělat asi 

dvacet let vedoucího tady nějakého toho dětského oddílu tady, eh, dělal jsem to 

s jedním pánem, kterej potom, když odešel do důchodu, tak jsem to vlastně skončil 

taky, on je vlastně o 15 let starší než já, a s tím jsme připravovali spoustu těch krásnech 

dětskejch táborů, který jsme vlastně měli, eh, pak už si tam taky člověk připadá blbě, že 

jo, protože tam přichází ty noví instruktoři a vedoucí, kterým je kolem… do 

pětadvaceti, jo. Takže my (smích) starší už jsme tam byli takový trošku navíc… 

M: No, ale oni potom začali dělat i ty instruktory potom, jo, v těch Šipkách, kluci, jo, to 

se potom přenášelo do těch dalších let… 

V: Takže to byla jejich hlavní aktivita. 

M: Tak, tak. 

V: No, ten [jméno mladšího syna], ten mladší, ten to měl takový kombinovaný, ten tak 

aktivně se podílel do těch 17, 18 let, potom ty jeho… družníci, který tam byli, tak ty se 

třeba taky začali… eh, šli na střední školy někam… 

M: Na vejšky. 

V: Potom na vejšky někam, že se ten kolektiv jakoby rozpadl, za ně jakoby přišli jiný 

lidi a on se potom přeorientoval ve fotbal, florbal, v tom strávil vlastně do loňskýho 

roku hodně, hodně času a… florbal má pořád, fotbal, toho nechal, on když byl za 

mladší muže, tak to bylo takový vedený a nevedený… to bylo rozpačitý… tak on 

potom jezdil na ten florbal, to jezdil do [název města] do oddílu, no, tam chodil, potom 

se… potom se vlastně dal na tu školu, na toho bakaláře a to už zase neměl tolik času, 

protože on zároveň… dělá, potom… 

M: Za hasiče, mladší. 

R: No… 

M: A [jméno staršího syna], ten teď chodí do práce, tak už na to moc času nemá. 

V: A během doby, kdy [jméno staršího syna] navštěvoval základní školu, nebo ten 

učňák, zasahovali jste mu nějak do výběru kamarádů nebo do těch aktivit? 

M: Néé. 

V: Ne? Bylo to všechno jeho… 

M: Všechno, no. 

V: … jeho záležitost. 

R: Jeho záležitost, když třeba s některejma kamarádama… 
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V: Zajímali jste se nějak o to… 

M: To, jo, to jsme věděli… 

R: Samozřejmě, že jsme se zajímali. 

M: My jsme je většinou znali… 

R: No, ty jsme znali. Samozřejmě s některejma jsme souhlasili, nebo nesouhlasili, 

protože v každým kolektivu se najdou nějaký ty extrémní děti, který jsou… nějakým 

způsobem… jako třeba vytlačený z toho kolektivu například pro svojí upovídanost 

(smích) nebo třeba nějaký zvláštní chování, ale jako abysme: „tohleto nesmíš!“, tak 

jako takhle: cílevědomě se to nikdy nedělalo. Nebo jsme mu to neřekli. Je možná, že 

jsme třeba řekli: „Hele, na toho se vykašli, co chceš s takovýmhle, ten tě akorát do 

hrobu přivede.“ nebo jak se to říká, jo, ale aby se řeklo… No, on měl ty kamarády 

z těch šipek a pořád se nějak scházejí. On to ten život nějak zahladí, že se ožení nebo že 

se třeba odstěhujou někam jinam… Ale zase na druhej straně, zase jsme vyžadovali 

důslednost, no. Zase jsme třeba chtěli, aby nám doma s lecčíms pomáhali, leccos 

prostě… 

M: A dneska už to jde těžko! (smích) Už jsou dospělí a mají svoje, no. 

R: Dneska už to jde těžko, dneska už jsou dospělí. Nechtěli jsme, my jsme je pořád 

někde tahali po nějakej vodě, cyklovýletech… 

V: Takže jste dost často trávili víkendy, když už byli doma… 

R: No, já si dovoluji říct, že do dvaceti let s náma byli… furt. 

V: Mhmm. 

R: Až potom se začalo, začalo dělat, že oni potom řekli, že jak jsme jezdili s partou na 

kola, tak tam vlastně byli, eh, všichni ty lidi stejně starý jako my nebo starší, ty jejich 

děti tam přestali chodit, protože, eh… vlastně skoro všichni až na toho jednoho, viď, na 

[jméno], tak si udělali vysoký školy a skončili někde v Švédsku, v Anglii a… 

M: Někde au pair dělali… 

R: Někde au pair dělali a takovýhle, pak některý začali dělat konzervatoř, že se úplně 

uchýlili jiným směrem, ty už potom jako sportovat moc taky ani nemohli, protože si 

museli dávat pozor na ruce a na hlas, protože se to stává jejich obživou, což celkem 

chápu, že se musí dávat pozor na ruce, když jsou houslisti a… No, a takže s tou 

důsledností a s tím pomáháním to jsme narazili mnohokrát, viď? 

M: No, to jsme narazili mnohokrát… 

R: (smích) Nechtěli, (smích) ale museli. 

M: No, ale potom už to ani nešlo… Ale to ne, to je… to neřešíme jako… 
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R: To jsme se taky jednou dostali do takovýho rozhovoru (smích), že jsme, když jsme 

je vozili na to [název místa] a oni tam šlapali, že prej jsme je strašlivě trápili. (smích) 

M: Jo, jo, jo. To je pravda. To nám vyčetli, že… že museli nosit baťoh na zádech a že 

tedy jako… maminko, tatínku… vy jste nás trápili. 

R: (smích) 

V: Takže tady ty výlety, túry, výšlapy do přírody a podobně, tábory, eh, jezdili jste 

nebo chodili jste s klukama do nějakých galerií, muzeí, do divadel? Nějaká jako 

kultura? 

R: My jsme jako hodně chodili po hradech. 

M: Jo. To jo. 

V: Po hradech, po muzeích jako byly třeba ty motorky, technický muzea a takovýhle ty 

věci, to jsme určitě navštěvovali. Divadlo… hrozně málo… protože to je tak nějak 

chytlo teprve až teďko… 

M: Ale mladšího tedy. 

R: A to chápu teda, byli jsme třeba na Otáčivým hledišti v Krumlově… 

M: Asi jednou. 

R: No, nebo dvakrát… 

M: Oni nejsou orientovaný tak. 

V: Hm. 

R: Potom já jsem s nima byl taky na, když byli menší, na nějakejch kinech tady 

v biáku, ne? To ještě když jsme bydleli v paneláku, ne? 

M: No, to už si já ani nepamatuju, to bylo tak dávno… 

V: Nebo snažili jste se je nějak motivovat do četby nějakého druhu literatury? Nebo… 

bavili jste se s nima o knížkách? 

M: No, to… když byli malí, tak jsem jim četla pohádky. 

R: To jim četla manželka pohádky… 

M: To jako pravidelně… do těch šesti let. A potom už jako… všechno se to točilo 

kolem tý školy, kolem toho sportu… takže nějak, abych s nima jako si říkala jako o 

literatuře… to tedy ne. 

R: Já jsem se snažil kluky přimět na cestu muzikantskou taky… 

M: Jo, to jo. 

R: …, protože sám, dá se říct, že aktivně s kapelami hraju… eh, u toho mladšího se 

podařilo, že udělal dva roky tady nějakou tu lidovou školu umění na flétnu, no, docela 
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mu to šlo, ale potom, jak začal dělat průmyslovku, tak se na to vybodnul… a toho 

staršího jsem nějakou dobu nutil na kytaru… 

M: Ale to ani ne… 

R: A to… 

M: No, on nechtěl… 

R: No, to bylo snad jedno nějaký zimní období do Vánoc nebo takhle, když byly ty 

dlouhý večery a tudyto všechno… a on potom neměl… tu trpělivost, když jsem mu 

řekl, hele, teď se nauč šahat tadyhle ty tři akordy… (popisuje, jak syna naváděl osvojit 

si sadu tří akordů), tak jo něco, ale prostě aby šel sám nebo… 

M: Tak to nebylo. 

R: Nechytlo ho to, jo, nechytlo. Mě třeba ta muzika taky chytla až nějak, když mi bylo 

13, 14 let. A bylo to vlastně kvůli táborům, na který jsme začali jezdit znovu. A tam byl 

nějakej kluk, kterej ve svých 13, 14 letech už hrál normálně dobře beat! Velice pěkně. 

To hráli Abbu, on uměl napodobovat tu angličtinu… (popisuje, jaká hudba byla v 70. 

letech zakázaná, výlet s manželkou, kdy slyšeli hrát z tábořiště Beatles) 

V: Navštěvovali jste s klukama nějak pravidelně širší příbuzenstvo, jakože strýce, tedy, 

bratrance, sestřenice? 

R: To jo, to tady manželka má bráchu, tak za tím se jezdilo… A spíš se jezdilo…, 

protože on byl mladší, neměla ženu a tak…, tak spíš to… a teď už to taky není, protože 

kluci jsou velký… spíš to navštěvování bylo pro ně dobrovolně povinný, to se jezdilo 

za tetama… vždycky na poutě, jo, na poutě za různejma těma, když byli malí, ta se 

tahali… 

V: Hm. A byli byste schopný určit, jaký nejvyšší dosažený vzdělaní převažuje u tady 

těch příbuzných, který jste navštěvovali? 

R+M: Středoškolský. 

R: Středoškolský… ségra je zdravotní sestra, pak [jméno] je ekonomka, její muž taky… 

a co jsou děti… děti, eh, sestry, to jsou středoškoláci, ekonom a strojař… a [jméno], co 

má ty kluky, tak jeden je vysokoškolák ekonom, ten dělá v Praze někde… a ten druhej, 

ten si udělal průmyslovku… 

M: …dodělává školu. 

R: …stavební, strojařskou a byl na vojně a tam se nechal nalákat k policistům. 

(popisuje vývoj kariéry příbuzného-policisty) 

V: Hm, a měli jste nějakou představu o budoucím zaměstnání toho staršího nebo i 

mladšího syna? Snažili jste se je nějak ovliňovat? 
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M: Já tedy ne. 

V: … v tom, co budou jednoho dne? 

(ticho) 

R: Ten mladší nám to hrozně usnadnil! Ten nám to strašně usnadnil, ten ne… nejdřív 

říkal, že bude profesionální fotbalista, takový ty nápady do 15 let… a pak jsme právě 

ten předposlední prázdniny, tedy když šel do devátý třídy, tak jsme byli s partou na… 

na kolech na dovolenej a tam byl jeden právě syn toho našeho kamaráda a ten v tej 

době dodělal stavárnu… a oni si tam večer hrozně moc o tom povádali, prostě jak ty 

mladý večer sedí, prostě on byl črnáctiletej, starší náš syn sedmnáctiletej, oni kolem 

těch 19 až asi do 25 let, tak tyhle starší tam o tom hrozně moc povídali a ten jeden tomu 

našemu mladšímu tam vyprávěl o tý stavařině a on o tom hrozně pěkně vyprávěl, ty 

nápady a návrhy a jak se to uplatňuje a prostě tak a ten mladší pak řekl, já půjdu na 

stavárnu. (smích) No, tak jsem říkal, no, je to tvoje vůle, tak jdi, no. 

V: Jo, a ten starší prostě přišel s tím, že ví co… 

R: A s [jméno staršího syna] to bylo trošku jináč, ten samozřejmě taky dlouho nevěděl 

co, kterak a jak… a potom se řešily nějaký ty jeho zdravotní problémy, protože on v tej 

době měl nějakou alergii na prachy a takový ty věci, takže potom… 

M: Ale taky hlavně mu učení moc nešlo, on byl dyslektik, těžkej jako… Takže jsme 

řekli, půjdeš do učení… a to už si vybral sám potom. 

R: No, a to učení jsme zase ovlivňovali tím, že jsme mu, manželka, jak má tu doktorku 

kamarádku, tak se s ní prostě nějak radila, a tak jsme probírali nějak ty učební obory… 

on tenkrát chtěl jít na nějakého dřevomodeláře, viď, nebo něco takovýho… 

M: No, ne, ale ty jsi tenkrát přišel s tím, že bude… 

R: Jo, jenomže my jsme to hodnotili přes ty, přes tu jeho alergii. On prostě, to stačilo, 

abysme třeba jenom kopili seno a on byl dva dny úplně vyřízenej. 

M: No, je pravda, že měl rýmu, no. Takže šel potom vlastně… 

R: Takže šel v podstatě tady do toho, kde se nesetkává v podstatě z nějakejma 

alergenama, jako třeba truhlář s lepidlama, prachama… mořidlama a takovýma… no, a 

v podstatě tady na tom oboru, kde on měl seřizovat, nebo se vyučil seřizovačem, 

opravář, tak tam v dnešní době se prakticky nesetkává s nějakýma earosolama nebo 

něčím takovým… (popisuje proč a s jakými předměty se v rámci vyučeného oboru 

setkává/val) … a doma, co bylo, to rozebral (smích)… 

M: Jo, on jako byl docela dobrej, šikovnej! On je šikovném, no. 
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R: No, tak jsme řekli, no, tak… on jako je šikovnej, to on si leccos jako udělá, ne že se 

mu to povede vždycky na poprvé, ale… (smích) 

M: Do všeho se pustí, opravuje si motorky a jo, takovej jako strojař. Jako kdyby, 

kdyby… byl nadán, tak… 

R: …tak by asi šel na strojárnu, no. 

M: … potom na vejšku, ale jako nadán není… jako to štěstí bohužel nedostal, tak… 

R: No, tam byla asi největší problém s matikou, no. 

M: Ale on se vyučil dobře jo, v pohodě. 

R: Vyučenej byl dobře, protože po vyučení dostal nabídku vlastně od firmy,… 

M: No, dostal práci, no… 

R: …, pro kterou se učilo spoustu těch kluků, a on byl asi mezi těma dvěma, třema, 

který oni si vzali do tý fabriky. Tenkrát jsme si říkali, že asi teda… k něčemu je. 

(úsměv) 

M: Jo, ale na tom místě, kde je teď, tam taky ne každej se udrží, jo, tam vezmou třeba 

třicet a jenom půlka tam zůstane. On aby tam zůstal, tak musí dělat, že jo. Takže on 

jako v pohodě… 

V: No, a kdybyste se ocitli na začátku výchovy svých synů a měli přitom dnešní 

zkušenosti s tou výchovou, udělali byste něco jinak? 

M: No, kluka bysme dali vyučit možná nějakým instalatérem nebo nějakým, jo jako… 

V: Toho staršího? 

M: Staršího. 

R: Hm. 

M: Toho bych dala ne do tý továrny, protože to ho moc neuspokojuje, on má rád 

přírodu a… viď, to jsme udělali… 

R: Takovou tvůrčí práci. 

M: Tvůrčí práci, on furt chce tvůrčí práci, on je šikovnej, on furt leze… ale něco 

uměleckého nebo, já nevím, takovej tvůrčí typ a pak… nebaví ho… taková ta 

opakovaná… 

R: Možná, že by tenkrát pro něj byl dobrej učební obor… 

M: Truhlář. 

R: No, ten truhlář ne! 

M: Truhlář ne! Instalatér jsem myslela nebo klempíř… 

R: …vodoinstalatér. 
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M: Takovou aby dělal práci… Aby dělal v různých barácích takový tu, to černý 

řemeslo. To jsme nějak byli mladý, nás to napadlo… 

R: On je nešťastnej, když se potom dostal do tý [název společnosti], tak tam potom 

dostal na starost, já nevím, dva, tři stroje… a to bylo prostě každej den stejný, každej 

den. 

M: A to mu nevyhovuje, on prostě potřebuje… 

R: …to mu prostě nevyhovovalo. 

V: Ale každopádně by to byl nějakej učební obor. To by se nezměnilo… 

M: Učební obor by byl, to by byl určitě. Protože on jako… já si myslím, že je lepší 

dobře vyučenej, než špatnej středoškolák… 

R: Hm. 

M: …a on si potom tu střední školu taky dodělal. 

R: Na to je přece krásný heslo, jak se potká doktor s inženýrem a ten inženýr mu říká, 

ty čoveče Franto, jestli ty jsi doktor, jako já jsem strojař, tak se boj onemocnět. 

R+M+V: (smích) 

M: Jo, my jsme si říkali, on bude dobře vyučenej a potom si tu střední školu dodělá. 

Ale aby šel na nějakou školu, kde by měl samý čtyřky, jo, to jsme nechtěli, ani by 

nezažil úspěch, ani by to nemělo cenu, to nemělo cenu jako. Ho trápit, to jsme ho na 

střední školu netlačili. Ani jsme mu to nevyčítali, nic! Jinak jsme řešili, to jsme mu 

pomáhali se vším, ale abysme ho nutili na střední školu hned jako po základní škole, to 

ne! To nemělo, to nemá smysl jako. A taky dneska střední školu… 

R: Já mám zkušenosti takový, že když někoho do něčeho přemluvíš a on to udělá proto, 

abys s ním přestala vést tu rétoriku s ním, tak ti to potom vyčte: „Já jsem dal na tebe a 

ono se mi to nelíbí, kdybych dal na sebe, bylo by to jinak!“ 

V: Hm. 

R: A proč poslouchat takovýhle výčitky, že jo. 

V: (smích) Takže pro vlastní pohodlí – nechat tomu vlastní průběh. 

M: No, jasně, no. U nás to taky tak bylo. To si ten život řešil člověk sám jako. 

R: No, to je spousta příkladů, kdy matka chtěla, aby dcera vystudovala gymnázium 

nebo jinou školu, a ona ji teda udělala a tím, že ji udělala, řekla: „Mámo, já jsem ti 

splnila tvoje přání a teď budu dělat, co chci já.“ A byla třeba zdravotní sestra. 

V: Hm. 

R: Jo, udělala gympl, ale už nešla dál třeba. A i různý klucí taky třeba se… 

M: Je možný, že to ty děti vidí jináč, ale … 
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R: No, jo, ale oni zase nemají ten rozum jako… Jak se říká, že jo, s věkem přichází 

moudrost, ale někdy věk přichází zcela osamocen. 

M: No, není to podmínkou tohle, to fakt není podmínkou. Někdy jsou moudřejší 

mladší, než jsou ty starší, jo. 

V: Tak jo, já vám děkuju. 

R: To je všechno? 

V: No, to bylo všechno. 

M: (smích) Tak jsme to zvládli. 
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Rozhovor – RODI Č 2 

 

V: Tak já se vás nejdřív zeptám, v jakém roce jste se narodil. 

R: 59. 

V: 59, a vaše nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské… 

R: Vysokoškolské, ano. 

V: …ekonomická fakulta, předpokládám. 

R: Tak, [název krajského města], tady, hmm. 

V: A pracujete v rámci vystudovaného oboru? 

R: Tak jako, jo, není to úplně přesně, ale zhruba jo, zhruba jo. 

V: Mhmm, a vždycky jste pracoval v tomhle směru? 

R: Vždycky, vždycky v tomhle směru prostě v ekonomice, no. 

V: Mhmm, a jaké vzdělání měli vaši rodiče? 

R: No, otec měl vysokoškolské a matka, matka středoškolské, nebo… no, měla prostě 

jakoby nějak, eh… no, ona měla jakoby nějakou, tenkrát to ještě nebyla střední škola 

s maturitou, ale něco takového, ale dělala v zemědělství, jo, dělala prostě manuálně, jo, 

tak. 

V: Mhmm, a pan otec měl vystudovaný jaký obor? 

R: Ten měl taky provozně ekonomickou fakultu, jo, jako já. 

V: Hm, no, a očekávali od vás rodiče, že vysokou školu vystudujete taky? 

R: Eh, zřejmě, zřejmě asi jo, nebo takhle, vždycky to bylo, protože škola jako mi šla, 

takže to předpokládali jako. 

V: Mhmm, a cítil jste dostatečnou podporu k tomu vysokýmu vzdělávání od rodičů? 

R: To určitě, to určitě. 

V: Jo? Kolik máte dětí? 

R: Dvě, dvě. 

V: Dvě děti. A vychovával jste je společně s manželkou?  

R: Tak. 

V: A ty vaše vyrůstaly kde, ve městě nebo na vesnici? 

R: Eh, v městysy, no tak vlastně 4 000 obyvatel má ta obec, jo? 

V: Mhmm, a někde v rodinném domě, nebo… 

R: V rodinném domě, no, tak. Nebo ze začátku, ze začátku teda v bytě… jo, pak jsme si 

postavili později teda. 
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V: Mhmm. A vaše děti mají jaké vzdělání? 

R: Vlastně syn teď studuje vysokou školu a dcera má střední školu. 

V: Mhmm, a vysokou školu jakou? 

R: Vysokou školu ekonomickou teda pražskou. 

V: A teď když se budeme bavit o té dceři… 

R: Ano… 

V: … tak zasahovali jste jí nějak do výběru té školy střední, jakou bude studovat, nebo 

si to rozhodovala víc ona sama? 

R: Tak, protože tam vlastně, vlastně, protože, eh… jo, nějakou jo, vlastně teda škola 

základní nějak jako jí šla, ale potom už jako vlastně od té šesté třídy už i občas měla 

nějakou trojku, takže vlastně absolvovala nějak, myslím, že už někdy v té, myslím, že 

v páté třídě a pak, myslím, eh, myslím někdy v sedmé třídě vlastně prakticky to bylo 

psychologické vyšetření vlastně to byla ta pedagogicko-psychologická poradna, jo, že 

jo, takovej ten standardní, standardní postup, že vlastně jaké má studijní předpoklady, 

takže z toho jsme vlastně vycházeli, jo, protože jestli teda, jestli nějakou školu, protože 

ona taky samozřejmě nevěděla, jo, takže a vlastně i tím jsme se tak trošku i řídili, 

protože i ty výsledky, eh, směřovali, teda že by měla mít něco humanitní…, spíš 

humanitnější směr, jo, teda, že rozhodně by byla jako asi nešťastná právě jako 

v kanceláři nebo v něčem takovém, jo takhle. Takže vlastně z toho se to potom odvíjelo 

a ona určitě neměla vyhraněnej, myslím si, zájem, spíš jsme se řídili, co teda by jí asi, 

asi vyhovovalo, no. 

V: Hm, a nakonec to byla střední škola jakého druhu? 

R: Nakonec to byla střední škola, vlastně to byla v [název města] pro mateřské školy, 

jo, ta střední pedagogická škola, jo, což se teda ukázalo i jako dobře teda. 

V: Jo, takže jste byli nakonec spokojený s tím, co jste vybrali… 

R: Ne, ne, no, myslím si, že určitě. 

V: Mhmm, mhmm. A co si myslíte o tom, že nemá vysokou školu? Nevadí vám to 

nějak nebo… 

R: Mmm, ne, ne, rozhodně ne, nebo takhle, mě třeba rozhodně třebas vadilo to, že ta 

škola já třeba nešla tak, jak bych si představoval, ta základní, že jo, jo, ale… ale, tak 

nějak, eh, jsem to potom, jsme to akceptovali, nebo zejména žena, že jo, se v tomhle 

směru věnovala, jo, takže ona, ona vlastně nastoupila teda na tu střední školu a tam 

teda, ze začátku samozřejmě, protože tam vyžadovali, já nevím, hudební nástroje a tak 

dále, což ona ne… nedělala před tím, takže vlastně tam musela všechno takhle dodělat, 
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jo, a nakonec skončila s vyznamenáním, jo, takže potom možná i vnitřně možná o tom 

přemýšlela, že by bejvala tu školu zkusila tu vysokou, ale, ale je to dobře, protože ona 

nakonec, nakonec v oboru teda pracovala, ale nakonec začala teda vlastně podnikat a 

takže dneska je vlastně na OSVČ, nakonec z toho školství odešla, jo, ona teď je teda na 

mateřské druhé, takže už je jí třicet let, vlastně, jo. Takže, takže, takže, možná v té 

chvíli, jako když jsem jako musel jsem si brát, jakože teda, že není studijní typ, jo, tak 

to možná bylo, jakože horší se s tím smířit, ale rozhodně, rozhodně, rozhodně nikdy 

jsem nelitoval, že nemá zrovna tu vysokou školu, jsem rád, že má střední, tak, jo. 

V: Hm, hm, co si myslíte, že by jí ten vysokoškolský diplom přinesl? 

R: No… 

V: Nebo čím by byl ten její život jinej? 

R: No, ne, tak ona by potom v tom by asi by bylo jiný v tom, kdyby teda dejme tomu 

navázala a začala by tady třeba chodit tedy  na pedák, že jo, protože vesměs teda, 

vesměs ty holky šly na pedagogickou fakultu, tak vlastně možná by byla v tom školství, 

jo, a… jestli by jí to, já si myslím, že by jí to asi nebavilo, protože ona je opravdu jako 

typ, eh, jako spíš bohémštější v tom, že, že jako dovede některý věci dotáhnout od 

konce, nebo je dovede, jo, je i vlastně nějak zvládnout jakoby i líp, než bych je možná 

zvládnul já, ale jako je typ, že není zrovna pořádná, jo, (smích) takže prostě tím irituje 

řadu, právě myslím si, že v tom školství, takovejch těch klasickejch učitelek, jo, takže 

myslím si, že by měla problémy v tomhle. Ale jako umí to s dětma a umí to prostě 

s lidma, to znamená ona vlastně podniká, teda vlastně eh… prakticky je to, že jo, firma 

Oriflame, jo, ale ona zase se vypracovala prostě na pozici teda vlastně nějaký jakoby, 

mají ty tituly direktor, to znamená, že nemusí nabízet zboží, ale vlastně to řídí, jo, takže 

má takový schopnosti, teda to vlastně i řídit lidi, kolektiv, takže, takže, myslím si, že to 

je přesně pro ní, že vlastně ta vysoká škola, že by… by jí neuspokojovala, jo… nebo, 

nebo by možná stejně utekla z toho školství. Jo, časem, nějak. Takže jo, jasně já možná 

to podávám teď jakoby jo, že vnitřně, vnitřně si to člověk teď chválí, ale myslím si to 

opravdu, jo, že asi kdyby mi to řekl někdo před deseti lety, tak třeba bych už tak jako 

nebyl nadšenej, ale dneska jako ten vývoj ukázal, že to bylo dobře. Že se netrápila na 

vysoký škole, jo. (ticho, přemýšlí) Takže, jo, ona samozřejmě ta vysoká škola, ona by, 

ona by to měla omezeno, že by musela opravdu na nějakej takovej humanitní obor, 

protože… matika jí dělala problémy, vůbec všechny tyhlecty vědy tohohle druhu, 

takže… takhle asi… 

V: S odstupem to vidíte jako dobrý směr… 
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R: No, no, no. Určitě, určitě. Ale asi, asi bylo i dobře, že jsme teda i, i, jako teda, že 

absolvovala tu, tu poradnu… že teda nám tam řekli natvrdo, že teda opravdu, opravdu 

to není na nějakou ekonomku, nebo teda gymnázium, že to není, že by to, že by to byl 

pro ní příliš velkej záběr, jo, že ona vlastně jakoby dělala to, co jako jí bavilo, že jo, tak 

to dělala, ale ostatní, ostatní jakoby vynechávala. Jo, ale jakože právě syn, syn by 

v tomhle směru už od počátku vlastně jinej, jo, ten prostě už, už odmala, ten si srovnal 

ty botičky, jak měly být, kdežto ona je tam hodila. (smích) Jo, takže takhle asi. 

V: Taky jste se synem navštívili poradnu? 

R: Jo, jo, jo, s tím taky. S tím taky, protože přesně, ten, tomu ta škola šla, ale ten si 

absolutně nemohl vybrat a vlastně, eh, u něj se to řešilo, že šel na osmiletý gymnázium, 

takže tím jakoby se o něco odložilo to rozhodnutí a takže on, asi taky možná vlastně 

podvědomě, nakonec si vybral nějaký povolání, co mám já, ale netvrdím, netvrdím, že 

to je dobře, jo, ten obor. Takže to se všechno ještě uvidí, jak to bude pokračovat. 

V: A teď kdybyste měl srovnat hmotnou stránku dcery a vaši, je na tom stejně, líp, hůř? 

R: No, tak nějak, já ani vlastně, protože vlastně její přiznání jsem viděl, takže, takže 

bych řekl, že je na tom… takhle samozřejmě, když beru jenom jako svojí stránku, ne 

celé rodiny, takže asi je na tom eh, o něco, o něco hůř, ale jako takhle, rozhodně moc 

daleko do té mé úrovně nemá, jo. Jo, takže je na tom, je na tom dobře. Je na tom dobře, 

jo, určitě. 

V: A jakým způsobem trávila dcera volný čas, když chodila na tu základku nebo potom 

na tu střední školu? Chodila na nějaký kroužky nebo… 

R: Kr… Jo, to chodila, chodila na kroužky vlastně na, eh, na sborovej zpěv teda, jo, no, 

a vlastně myslím si, že asi… asi to bylo všechno, jo… protože, jo, samozřejmě jsme se 

snažili, aby měla teda nějaký zájmy, takže jako další takže… takže ona hodně četla a 

tak dále, ale jako třeba sport, sport jí moc nešel, jo, takže to bylo, takže ona taky asi 

vnitřně byla taky taková v pubertě, než se jakoby vyrovnala s tím, jo, takže jsme na ní 

měli třeba větší nároky v tom, že bych chtěl, aby víc sportovala… a tak dále… ale to 

ona dneska taky jakoby dá se říct, jakoby dohnala… ale některý věci, jako jasně, 

kdybych měl představu, že bude jezdit s vnukem na kole, tak to nehrozí (smích), ale 

jezdí s ním na plovárnu a tak dále a věnuje se hodně těm dětem, takže, takže takhle, jo? 

A neměla, neměla vlastně ty vyhraněný zájmy, to neměla, takže to byla taky jedna 

z věcí, že vlastně jsme nevěděli, kam ji směřovat, jo? Tak tak asi. 

V: A ty aktivity, lišily se nějak v rámci základní a střední školy, že přešla na střední 

školu a přestala něco dělat, nebo naopak začala se něčemu víc věnovat? 
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R: No, ona vlastně přes týden byla na té škole na internátě, takže ona vlastně tu sobotu, 

neděli neměla moc, neměla moc času, protože se opravdu částečně musela učit, a v tý 

době měla už, asi od patnácti let, známost, jo, takže třeba se spolu scházeli, ale… že by, 

přesně, někam jezdila na lyže, tak to prostě taky ne. 

V: Hm, no, a zasahovali jste jako rodiče nějak do těch aktivit? 

R: No, tak… (smích) 

V: Mluvili jste jí do kamarádů, zajímali jste se o to, s kým tráví volný čas? 

R: No, tak jako… jako to já jsem občas třeba výhrady měl, že třeba má známost od těch 

patnácti let, ale to s ní spíš řešila manželka, která… která vlastně i spolu to hodně, 

hodně to probírali, jo, ale abysme jí zakazovali vyloženě něco, to ne, to ne jako. Jo, 

některý konkrétní lidi jako spíš jsme se vyjadřovali, že ten a ten, ale s tím způsobem, že 

měla tu známost, tak jako bylo to, že zase nebyl takovej ten problém, že bysme, jo, 

někde se nevrátila z diskotéky, jo, prostě že bysme jí někde museli shánět, to ne, to ne. 

V: A trávili jste s dcerou víkendy během tý základní školy, nebo i tý střední? 

R: Jo, to, to bylo… ale zase, zase to bylo spíš ty víkendy to bylo třeba, když jsme teda 

někam jeli, jo, ale… nebo někam na dovolenou, ale jinak ty víkendy tolik, to, že bysme 

se třeba sebrali a jeli na víkend na dva dni, tak to bylo spíš výjimečně. 

V: Ale jinak jako, byli jste pohromadě… 

R: To jo, to určitě, to určitě. 

V: …obědy… 

R: To jo, to jo, to jo. 

V: A chodili jste s dcerou společně do divadel, muzeí, do galerií… za kulturou někam? 

R: To jo, to do kina, nebo to, to ano… nebo teda když se jelo někam na výlet, tak se 

samozřejmě šlo na ten hrad, jo, ale jako abysme třebas nějak jako, jo… nebylo to 

stylem, že bysme každých čtrnáct dní někam šli, tak to ne, to ne, to bylo třebas 

několikrát do roka. Jo, tak asi. 

V: Hm, hm, a snažili jste se s manželkou dceru motivovat třeba do četby nějaký 

literatury nebo směřovat k četbě? 

R: No, tak… eh… To, to ani tolik ne… protože ona četla jako hodně sama, jo… 

takže… že jo, žena jí třeba podstrčila nějakou, nebo ji i koupila, že jo, nějakou knížku 

třeba, aby byla nějaká hodnotnější, jo, jako beletrie, ale zase, zase neřekl bych, že 

bysme jí do něčeho tlačili systematicky, to asi, asi ne. 

V: Hm, hm, Navštěvovali jste jako rodina nějak často širší příbuzenstvo, jako třeba tety, 

strýce, takovýto vzdálenější, rozšířenější…? 
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R: Tak, eh, to jsme, to jsme vlastně navštěvovali prakticky hodně moje rodiče, že jo, 

který jakoby bydlí mimo… jo, a nebo i nějaký to širší příbuzenstvo, ale říkám, to byli 

hlavně ty rodiče, takže říkám, nějaký ty návštěvy, ale to bylo několikrát do roka, jo, to 

nebylo příliš často. 

V: Jo, jasně. A měli jste s manželkou nějaký cíli, který jste si představovali jako ideální, 

ať už pro dceru nebo pro syna, ke kterýmu jste ty děti směřovali cíleně a snažili se je 

k tomu motivovat, nebo jste jim spíš nechávali volnou ruku… 

R: Určitě, já myslím, že volnou ruku, jo, abych měl představu, že zrovna ona toto bude 

dělat nebo v tomto oboru, že bude dělat, to vůbec ne, to ne, to ne. Jo, jako takový 

prostě, aby asi ten člověk byl sám se sebou spokojenej a teď to neberu jako frázi… Jo, 

takže rozhodně, rozhodně jsem jim žádnou tabulku nedělal, čeho by měli dosáhnout, jo, 

(smích)… 

V: Žádnej graf… (smích) 

R: Žádnej graf. (smích) I když jsou takový případy, jo, jo. 

V: Hm, a kdybyste se teď ocitli s manželkou na začátku výchovy vašich dětí… 

R: Jasně. Jasně. 

V: …a měli přitom už dnešní zkušenosti,… 

R: Jasně. 

V: …tak udělali byste něco jinak? 

R: No, tak, tak samozřejmě, že bych se u toho nerozčiloval, nerozčiloval bych se, že jí 

na základce nešlo to učení tolik, jak bych si představoval, tak bych se u toho tak… 

protože samozřejmě, člověk je… jo, to, eh, uvidíte sama, že člověk každým rokem 

moudří, nebo se pokaždé chová trošku jinak, takže, takže asi bych, samozřejmě potom 

syn, kterej od sebe jsou řádově… asi sedm let, já teď abych… (smích), no… 

V: A dcera je starší nebo mladší? 

R: Ta je starší, tej je teď třicet a synovi bude třiadvacet, jo, takže prostě u toho syna už 

nějaký ty výchovný záležitosti, už jsem se u toho ta nerozčiloval, takže možná už byly 

takový mírnější, takže on na tom asi byl trošku líp, jo, vlastně v tomhle směru, jo, takže 

asi, no… že bych, jak se říká, že bych něco bych prostě neřešil, no, takže tak. 

V: Jo, takže to je změna v rámci vlastního vnímání… 

R: Asi tak, asi tak, jo, takhle bych to tak klidně nazval. 

V: Jinak byste nezměnil třeba to motivování tý dcery třeba? 

R: Ne, ne, to asi ne, to asi ne. No, no, tak ono taky jak, jako vlastně, i potom, že člověk, 

když ona byla malá, tak já jsem stavěl třebas, třebas dům, že jo, tři roky a pak ještě 
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další, takže asi pět let jsem u toho byl uvázanej, jo, dost, takže jsem třeba neměl, jo, 

tolik času, takže potom bych možná ty aktivity, přesně, jak se ptáte, bych ti aktivity, asi 

bych, a taky že jsem neměl tolik peněz, že jo, jo, takže bych tyhle aktivity, bych měl 

větší jako s tou rodinou, jo… takhle to vlastně bylo, že ona teda si hrála, že jo, někde 

s dětma, že jo, no, a já jsem šel na stavbu a žena vařila, no, takže samozřejmě tolik času 

nebylo… 

V: Hm, hm. Tak jo, já vám děkuju za váš čas... 

R: No, tak ještě uvidíme, jestli, jestli dcera, jak to vyjde. 

V: No, s tou jsem domluvená na odpoledne. 

R: Jo, dobře! Dobře, no! 

V: Takže to je úžasný. 

R: Ne, v pohodě. Jo, tak já si myslím, že ona… a samozřejmě možná to bude trošku 

vnímat jinak, ale já jsem se snažil nějak poctivě, nebo doufám, že to i tak vnitřně je, že 

říkám pravdu i sám před sebou, jak jsem to vnímal, jo, takže, takže ani ten vztah, jako 

se ženou si vždycky hodně rozuměla, se mnou, myslím si, že až teď spíš později asi jo, 

takže uvidíme jak, ale… Ale jako jak říkám, teď jsem jako spokojenej. Chtěla děti, tak 

je má teď, dvě malý děti, tak je spokojená. 

V: Tak a vy taky. 

R: No, já taky. 
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Rozhovor – RODI Č 3 

 

ptá se na téma bakalářské práce, na základě čehož začne hovořit sám: 

 

• škola – jako instituce učící způsobu myšlení, nikoli hromadění informací, výuka vybírat 

si životní cesty 

• informace se dají získat na internetu 

• jde o to umět pracovat s informacemi 

• dceru hodně mrzí, že nemá vzdělání, ale teď si našla partnera, který také vzdělání nemá, 

ale dá se s ním bavit o mnoha tématech 

• jsou vysokoškoláci, se kterými se dá bavit méně než s dělníkem na stavbě – nejsou 

zvídaví, nýbrž laxní, často i konfliktní 

• záleží na určité vrozené inteligenci 

 

R: Takže tak, já teď nevím, co chcete slyšet tady o tomhle. 

V: No, já mám nějaký otázky. 

R: Jo, vy máte otázky připravený, aha. 

V: Tak já se vás zeptám, v jakém roce jste se narodil. 

R: No, jo, tak já to můžu říct: 54. 

V: 54. A vyše nejvyšší dosažené vzdělání? Vy jste inženýr, že jo. 

R: Mhmm. 

V: Jakou vysokou školu jste studoval? 

R: No, tech, technickou, já jsem byl na VUT, Vysoké učení technické v Brně, já jsem 

nebyl v Praze, já… jsem už tenkrát Prahu jako… neměl moc rád, a tak jsem jak jedinej 

ze třídy šel do Brna. 

V: Mhmm, a pracujete v podstatě v tom oboru, který jste vystudoval… 

R: Celej život jsem pracoval v tom oboru. 

V: Už od začátku, jasně. A vaše rodiče měli vzdělání jaký? 

R: Tak, eh, eh, moje matka dá se řict, že si dodělávala střední… 

V: Mhmm. 

R: Otec… a otec měl střední. 

V: A to měli střední vzdělání v jakém oboru? 



 77 

R: To bylo, otec měl, matka dělala… zdravotní sestra, ve zdravotnictví a otec studoval 

na gymnáziu tehdá v těch letech, on měl problémy v rodině, měl nějaký problémy 

s otcem a tenkrát v tý době po válce chodili lanařit takový ty, ty, eh, jak jim chyběli… 

důstojníci v armádě, a tak lanařili do těch vojenskejch učilišť, oni chyběli, protože oni 

je pozavírali, jak byli takový, tak hledali nějaký tyhle, takže jak otec měl problémy se 

svým otcem, tak tím si to vyřešil, že o něj bylo postaráno a to, takže se nechal, nechal 

tadykhle naverbovat. 

V: A očekávali od vás rodiče, že vy vysokou školu uděláte? 

R: Eh, ne. Já neměl dobrej vztah se… můj otec neměl dobrej vztah se svým otcem a já 

neměl dobrej vztah taky se svým otcem. Takže můj, eh, můj otec měl, to byl jeho názor, 

že… já nikdy nic neudělám, že nikdy ničeho nedosáhnu a, eh, …nakonec nejela ani na 

mojí promoci, protože to pro něj bylo ne, eh, jako nějaká jeho radost, ale, eh, tohle, 

tohle… pro něj bylo… jako nenaplnění (smích), jo, jeho, těch jeho, jeho… 

V: …očekávání. 

R: …očekávání, jo. Tak více méně to bylo zklamání (smích), což bylo vlastně 

nepochopitelný… ale tak to prostě je, jo, ty vztahy, eh, otců a synů bejvají složitý. 

V: Hm. 

R: Spíš jako se dá říct jako, že žárlil na to, že já jako jsem v nějakým normální, ne 

vojenským oboru, nějakým normálním oboru, eh, jsem dosáhl toho, čeho jsem 

dosáhnout chtěl. Takže já nestudoval kvůli rodičům, já studoval kvůli sobě. 

V: Mhmm, takže co se týče nějaký podpory ze strany rodičů, to tam teda asi moc… 

R: Tak co se týká jako… 

V: Co se týká toho vzdělání. 

R: … to nebyla žádná… jo, absolutně nulová. Já jsem, eh, to řešil tak, že když mi bylo 

osmnáct, tak jsem hledal nějaký jiný, jako mým snem bylo mít svůj domov, si vytvořit, 

jo, takže já jsem se… já jsem se… eh, vlastně už před maturitou jsem si zařídil svatbu 

(smích), jo, a vlastně po maturitě, hned po maturitě jsem se oženil, což, eh, což nebylo 

správný, vlastně z toho dlouhodobýho… vlastně ten výběr toho partnera nebyl… eh, 

tam nebylo upřednostněný to, abych, eh, si vybíral partnera, eh, který má stejný 

zájmy… nebo obdobný a to, ale, eh, já jsem viděl ten jejich domov, jo, tý mojí, tý mojí 

budoucí manželky, ten tchán a tchýně, úplně výborný lidi, ten domov úplně jinej, než 

co já jsem měl, jo, takže já vlastně jsem utekl, já jsem si vzal svýho tchána. 

V: Aha. (smích) 

R: (smích) Měl jsem smůlu, on mi pak brzo umřel. Jo. 
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V: A vy máte teda kolik dětí? 

R: Já mám tři děti a takže, mám tři holky, ne děti, ale to není nic proti ženám, to je jako, 

že děti jsou jako smíšený… to kdybych měl tři kluky, tak taky nemám děti. (úsměv) 

V: A otázka, jestli jste je vychovával se svojí manželkou, tak já vím, že tam to bylo 

takový komplikovanější… 

R: No, ono… takhle, nebylo. Protože… no… Já jsem, nebo my jsme se rozvedli, až 

když děti byly vychovaný. My jsme, nebo já jsem byl takovej ten klasickej příklad, kdy 

jsme říkali, nemůžem přece, tady jsou děti, jo, že ten náš vztah nebyl v pořádku od 

začátku… to bylo jasný, jo. Ale my jsme měli taky hodně starostí a oni starosti mnohdy 

spojujou víc, než pak ty, ty… 

V: Než radosti. 

R: …než ty radosti. Jo, a takže, to je takovej ten klasickej příklad v těžkých dobách lidi 

i národy, eh, drží při sobě a jakmile se mají dobře, tak zjistí, že vlastně nemají důvod, 

proč spolu bejt. Jo, takže my jsme, my jsme… já jsem ještě študoval, ne, dodělal jsem 

školu, tehdy byla ta vojna, to byla hrozná díra v životě, zbytečně, musel jsem na vojnu 

támhle strašně daleko… takže já viděl svoje děti… nebo respektive svoje dítě, já nevím, 

jednou za půl roku, jo. A, eh, potom jsem nastoupil, eh, do… ke stavební firmě a byl 

jsem zase od rána do večera támhle na stavbách na Šumavě, eh, jo, s těma dělníkama 

v tom provoze, nic jednoduchýho. Takže jsem na tu rodinu měl minimálně času, my 

jsme neměli peníze, jo, takže soboty, neděle jsem ještě chodil s kamarádem, co jsme 

potom udělali tu stavební firmu, tak jsme chodili, chodili dělat, eh, na vesnice, na ty 

akce Z a to, to jsme jim tam montovali vodovody, jo. On mě naučil tohleto řemeslo, 

který potom, na čem jsme potom vybudovali tu naší firmu, stavební, poměrně velkou. 

Takže my jsme, zrovna tak on, neměli čas na tu rodinu, protože my jsme se snažili 

zajistit, zajistit pro ni, aby všechno měli, co měli mít, to znamená po tý hmotný stránce, 

jo, ta rodina měla všechno, jo, stavěl jsem jim pak dům, jo, nejdřív jsem dělal byt, pak 

jsem stavěl dům, zase jsem byl do čtyř hodin v práci od čtyř hodin do půlnoci jsem byl 

na stavbě, jo, a tak jsem taky prožil tři roky. Pak když jsem ten dům zkolaudoval a 

rodinu jsem tam přestěhoval, jo, no, tak, eh, tak tady byl 89. rok, no, a já jsem si říkal 

s tím kamarádem, no, co, tak mi spolu dělat umíme, umíme dělat ve výkopu, já ve firmě 

přitom měl celkem dobrý postavení jako stavební inženýr, jo, tenkrát v tý době jsem 

dělal vedoucího výroby podniku, jo, jak se to tam tak mlelo a teď odcházeli takový ty 

politický a to, tak já jsem se, jo, lidi, který mě zvolili za mluvčího Občanského fóra, jo, 

ale jo, takže ten vliv jsem měl na ty zaměstnance, lidi mi věřili, jo, ale když se začalo 
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privatizovat, tak jsem jim řekl: „Vás všechny zavřou, já jdu tady odtud, jo, tohle není 

čistý.“ Tak jsem šel a s tím svým kolegou jsme šli a šli jsme do výkopu a dělali jsme 

kopáče a na tom jsme založili vlastní stavební firmu, takže nic lehkýho. Takže na ty 

děti opravdu, že dá se říct opravdu, já jsem měl času málo a nedá se říct, že bych vůbec 

jako to, ty děti jako hlavně ta nejstarší dcera, tak ta má vzpomínky, docela krásný na to, 

když jsem stavěl, po tchánovi dodělával chatu, jak umřel, takže jsme se jim věnovali, 

dodneška to mladý třeba ani neví… když jsme, eh, třeba byly prázdniny v létě, tak aby 

ty děti nemusely bejt někde v zařízení společným nebo co, tak jsem si vzal já 

dovolenou, byl jsem tam já s nima na tý chatě, no, a pak jsem šel do práce, no, a žena si 

vzala dovolenou. Jsme se postarali, oni prakticky byly celý prázdniny obstaraný a tak to 

bylo, nebylo to, že bysme si dělali dovolenou pro sebe, ale vlastně všechno bylo pro ty 

děti. Jo, bylo lyžování, všechno bylo to, neměli jsme peníze, šel jsem někam vydělat, 

měly lyže, měly všechno. Jo, jezdily na hory. Takže, eh, nemůže se říct, že by ty děti 

neměly tuhletu... Takže jak říkám, ve společný starosti o děti, ve společný starosti, 

abysme bydleli, abysme dětem udělali Vánoce, abysme dětem všechno to, tak i 

manželství fungovalo, jo? Krize a to nejsem… 

 

zvoní telefon 

 

R: …jenom já, to u těch podnikatelů je daleko častějš nastává, když už jsem řekl jako, 

hele, tak teď už jako je dobře… 

 

respondent zvedá telefon 

 

R: …jo, takže pak přišlo to krásný období, když jsem řekl, tak teď je fajn, teď už jako 

jsme tak nějak zajištěný, jo, a to, andělé mi přáli, takže jsem přešel přes všechny krize, 

jo, i v tom podnikání, to se vám najednou sesype všechno, tady vám jednou nějakej 

nezaplatí, podvede vás, jo, vy musíte mít na platy, na vejplaty, na všechno, no, 

přistoupíte na nějaký dohody, který jsou absolutně nevyrovnaný, jo, a máte na krku, je 

nevím, kolik miliónů, abyste splácela, kolik miliónů dluhů naděláno, co musíte splácet 

a najednou vidíte, že tři roky budete dělal jenom na jednoho podvodníka tady, kterej si 

říká podnikatel, jo. Takže takový krize a to a nejhorší bylo tady v těch krizích, že potom 

mě rodina vlastně vůbec nepodpořila. Jo, když jsem měl to, jo, tak si vemte, jo, že 

všichni si myslí, jo, ty jsi za vodou, ty si děláš… jo, a těžkej infarkt, do toho tady ta 
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krize, kdy narazíte na takovýho podvodníka a při tom ještě zjistíte, že ve firmě jeden 

společník vám vykrádá sejf. (smích) Jo? No, tak úplně všechno, úplně všechno na 

rozsypání, teď zdravotně sesypanej a todle. Jo, a podařilo se i tuhletu, ale to byla doba, 

kdy jsem se rozvedl, jo, a , no, bylo to těžký, tam bylo těch příčin hodně samozřejmě a 

vlastně to bylo vyvrcholení nějaký dlouhý, nějakého dlouhýho dvacetiletýho… jo, 

takže… 

V: A to bylo holkám kolik? 

R: Eh, když jsem se prvně rozvedl, tak bylo holce, kolik ono jim bylo? Počkejte, kolik 

jí bylo. No, tak byla už nejmladší dcera, tej prostřední bylo, já nevím, kolik, možná 

třináct, čtrnáct, ta nejmladší je asi o sedm let, tej bylo tak devět deset a ta nejstarší ta už 

byla velká, ta už byla vdaná. 

V: Takže v podstatě dá se říct, že během toho, tý výchovy tý nejstarší jste byli spolu, že 

jo. 

R: Tak, vemte si, že tam se dá říct, že tam to bylo takový nejstabilnější. Jo, takže ta 

nejstarší, která nemá to vzdělání, tak vlastně rostla v takovým tom nejstabilnějším 

prostředí. Jo, a přesto to. Do třinácti let úplně fantastická holka, ona vždycky byla 

samostatná, ve třinácti se zblbla, najednou problémy nějaký, utíkala, já jsem byl o 

prázdninách, najednou celý prázdniny jsem nevěděl, kde je, a to, no, tak se takhle 

vyblbla, vrátila se a řekla, jo, to ještě jsem jí zařídil vstup támhle do střední školy, jo, 

učiliště s maturitou, jo, a ono dost těžko bylo, ona neměla nějaký moc dobrý známky na 

škole, to těžko bylo, aby se někde chytla, no, a tam vydržela asi půl roku a celý učiliště 

si oddechlo, že ji vedu pryč, ta jim tam organizovala výlety do Prahy ovšem bez jejich 

vědomí na všelijaký kulturní akce (smích), nebo nevím, jak to nazvat, a prostě divoch, 

no. No, a jak je samostatná dost, tak jako v pohodě, jo, ona toho dokáže… ona i teď 

s tím bývalým manželem, jo, ona perfektní děti, perfektně vychovaný, perfektně 

zaopatřený, oblečený, dům jak ze škatulky, i zahradu udělanou přes to, že ji tam 

mužském ani trávu neposeče, nic, jo, takže všechna čest, jo. Ale… 

V: A ona teda střední školu má? 

R: Ne, nemá, protože pak se šla teda vyučit, jo, ona chtěla na prodavače, tak se vyučila 

prodavačkou, do dneška toho lituje, že takhle blbla, jo, protože dneska co… jo… i když 

dneska, eh… obchody jsou plný teda… prodavaček, eh, a i vysokoškolaček, co si tam 

chodí přivydělávat, jo, a takže, takže, jakou má šanci někdo, kdo udělá nějakou školu, 

jakou má šanci na zaměstnání? Eh, téměř, eh, žádnou, eh, to si toto, můžou dělat buď 

nějaký obchody a to, jo, nějaký firmy tam je to usedlý a na nějaký místa účetních, tak 
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tam je to na nějakejch třicet let obsazený dopředu, jo, tam si to díky tý krizi všichni, jo, 

se to zeštíhlilo, takže jo, spíš by to mělo jít do nějakého výrobního sektoru, ten tu ale 

díky tady tý politice tady těch 20 let tady těch vlád a to, ten tu vymizel, nějakej výrobní 

sektor a to a vůbec i díky Evropě, díky Bruselu a to, jo, takže dneska výroba taková 

nějaká, nějakej lehkej průmysl a tak, tak to je dneska Čína a Indie, jo, takže teď kam to 

povede tady, jo. Takže tady můžete pracovat v nějakých obchodních řetězcích, 

výrobních je tu málo, jo, a pak zaměstnanej ve státu. Jo, jenže tam už je těch 

zaměstnanců tolik, tam už je to to, že to těhletěch pár výrobců to není schopnejch 

uživit. (vyjadřuje názor o nastávajících krizích v Evropě – nezaměstnanost, nutnost 

migrace Evropanů za prací) 

V: No, a když se tedy… 

R: Ale vrátíme se k tomu… 

V: A teď ještě k té prostřední, tak ta dělá teď bakaláře? 

R: No, ta si udělala tu střední ekonomickou, pak teda byla, eh, různě, dlouho 

nezaměstnaná, jo, eh, já nedělám to, abych zaměstnával svý děti ve firmách proto, že 

jsou to mý děti, jo, to nejde, musíte, to by vám ty firmy, to byste skončili. Jo, takže ta si 

to pěkně odchodila tohle, láska, vdala se, já jsem říkal, jdi ještě, udělej si ještě nějakou 

další školu, to tenkrát nechtěla, že tohle, že se nějak uživí, tak si šla, vlastně si pronajali 

nějakej byteček, no, tak to nějak tloukli spolu, no, potom se teda vrátila k máme do 

domu, proč by si někde pronajímala, když tam má kde bydlet, ne? Takže tam jsou jako 

spokojený a… začala študovat. Jo, šla tady na pedák, naučila se, naučila se teda velmi 

krásně, umí dobře německy, chodila poctivě, študovala tady v jazykovce ještě, hodně 

tomu dala, potom chtěla dělat pedák, němčinu a tam nějakej nepochopitelnej systém, já 

tomu nerozumím, ona fakt dneska ona maká, maká, maká, učí se strašně poctivě a to a 

tam nějakej test, nějakej na body, já nevím, nějakej švabach, já nevím co, no, a tam o 

nějakej půl bodu se nedostala přes nějakou hranici a oni jí řekli, že ač měla všechny 

zkoušky udělaný, tak nemohla jít dál a vůbec říkala, že to prostředí tady na tom pedáku 

dost hrozný, jo, a tak odsud odešla, šla pak na ty regionální studia, tam je hrozně 

spokojená, je to něco podobnýho asi, co děláte, jako nějaký tyhle směry modernější, ty 

společenský vědy, jo, s těma úskalíma, co to to, protože už to za chvíli bude jako za 

toho socialismu, že když nebudete dělat podle příručky marxismu-leninismu se chovat, 

jo, tak, eh, tak, eh, všechno můžete, ale jenom vymezený tady tou příručkou. Dneska ta 

příručka se může nazvat ODS, ČSSD… ne OF, příručka OF, jo, je to jednoduchý. Jo, a 

pokud v tom rozmezí budete, tak jste v pohodě, jo, pamatuju si, jak mi jeden kluk 
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vyprávěl, uměl dost dobře německy, já: „Kdo tě to naučil, cověče?“ A on, že táta… a: 

„Jo? To je fajn…“ a já nevím, co… a nějak jsme se dostali k válce a on říkal: „No, ono 

za toho Hitlera, táta říkal, že kdo se moc nestaral o nic okolo, tak se měl celkem dobře.“ 

Jo, jak je to potom, kam až to jde do takovejch zvrhlostí potom, jo, takže abysme 

věděli, kam až tohle se může dostat, jo. (v kontextu s politickou situací v ČR 

polemizuje nad tím, zda žijeme ve svobodě) Jo, ale to jsme se zase dostali někam 

jinam. Takže. Ta prostřední: jo, takhle si studuje tyhle ty, teď se připravuje na nějaký… 

tu bakalářku, na ty závěrečný studia a vybírá si, teď není vysoká škola, teď je 

podvysoká, nadvysoká, jo, samý přijímačky, samý práce, jo, který politici zase, to je 

hrozný, jak tady se nedá říct dvě věty bez toho, abysme nenarazili na tu naší politickou 

elitu, jak oni si to řeší pro sebe. Jo, tak tam oni mají nějaký, nějaký (hovoří o udělování 

titulů politikům za úplatu), jo, takže teď se rozhoduje, na jakou půjde, říkala Ámose 

Komenskýho v Praze, já už jsem slyšel jak i tam se dají nějaký ty tituly… (opět 

tématika udělování titulů za úplatu), já nevím, na co se hlásila, ona vztah k sociologii… 

jako takhle ona dva směry: obchod je jeden a potom nějaký ty sociální vědy, jo, takže 

rozhoduje se mezi tímhle… vy děláte, jak se to nazývá? 

V: Sociologii a sociální politiku. 

R: Sociologii a sociální politiku. Mně mrazí tady z toho. To nesmíte svobodně nic říct! 

Nesmíte svobodně… ani nesmítě říct cikán. A oni si myslí, že když se přejmenujou na 

Romy, tak že jsou andělé najednou. Takže tohle. No, a máte dobrý vzory jako třeba ten 

(vzpomíná na jméno ministra Kocába a jeho mluvčí Abbasové). 

R: No, já abych vás potom nezdržovala, abysme to stihli! 

V: No, takže máte tohle! Takže to jsme měli tu prostřední. Ta nejstarší, podívejte se. 

Vzdělání nemá, dneska toho lituje, nezvládnutá asi puberta, jo, neodchycená od rodičů, 

jo, jak jinak protože ona do třinácti skvělá a najednou tohle, jo, a já nevím, to bych jí 

musel za mříže nějak a to, jo, a dneska toho lituje, což je to platný, když tohle jsou 

zkušenosti, který jsou vlastně nesdělitelný, protože ty děcka nikdy to nechtějí slyšet. 

Když rodiče jim říkají, neblbni, tak si udělej tohle a takhle, a to neslyší, vždycky to ví 

všechno správně, a deset, dvacet let zjistí, že to měli dělat přesně podle těch rodičů, no, 

ale to už je pozdě a jejich děti ty už to zase opakujou. Jo, a to je nekonečný a to. To 

samý ta prostřední: místo, aby si po maturitě pěkně pokračovala v tom studiu, tak nic, 

ale šla pracovat všechno, starala se a všechno, to já jí nemůžu nic vyčítat, ale zvolila si 

cestu naprosto pitomou, jo. Ale svobodnou. Jo, takže studuje si teď, studuje dálkově, 

přitom si něco přivydělá, jo, v tom obchodě, víceméně je spokojená. No, a ta nejmladší, 
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která vyrůstala jako dá se říct, že největší problém v tom, když vy hledáte ty vazby na 

tu rodinu, jo, jestli ta rodina byla v nějakým stadiu veselí nebo naopak, tak u tý 

nejmladší to bylo právě naopak. Ta zažila jeden rozvod, pak jsme se znova vzali teda 

s tou její matkou, protože já jsem neměl čas, já, já tady práce, tohle, takže jsem neměl 

čas, takže jsem se ani neodstěhoval nikam nic, prostě jsem tam byl v jednom svým 

pokojíku, vždycky jsem přišel večer z práce, vyspal se a ráno jsem zase šel a potom 

kvůli tý nejmladší jsem si teda znova tu její matinku vzal. To byla největší chyba, jakou 

jsem mohl udělat! Jsem postavil větší dům, dal větší auto, todle, o tom to vůbec není a 

po dalším roce jsem utekl jak zimní král z Prahy (smích), když utíkal. Jsem si vzal pár 

hadrů, no a to, protože bych se tam zbláznil! Jo, v tomhle prostředí tam. Jo, a takže 

[jméno nejmladší dcery] zažila, zažila… tohle to všechno, ale přes to jako, eh… jo, na 

gymplu, pokoušela se o tu medicínu, ono to tam není lehký, tam jde o nějakejch, já 

nevím, 15% těch přihlášenejch a opravdu se musela hodně, hodně doučit, ona byla na 

tom gymplu, oni si tam docela fandí, že… ona toho nelituje! To bylo osm krásných let, 

co ona tam strávila, jo, ale musím říct, že jako, jako tady, eh, třeba ty přijímačky na tu 

medicínu nic neodpustí, já jsem si to s ní prožil vlastně třikrát, když jsem ty testy a 

všechno to, ty testy to není jednoduchý, tam třeba z tý fyziky (vyjadřuje se o obtížnosti 

přijímacích testů na medicínu a jistých mezer ve výuce na gymnáziu), no, a bylo to teda 

celkem náročný, ale pak se jí to přeci podařilo, když na sobě jako hodně zapracovala, ta 

se jí podařilo jít do tý Plzně, eh, eh, nechci to zakřiknout, ale myslím si, že se tam našla, 

jo, v tom oboru, ona byla taky rok na pedáku, aby… a ten pedák jí pak docela pomohl, 

ona dělala biologii, chemii na pedáku, no, a takže tam ta biologie, chemie byla na 

hodně dobrý úrovni, takže to ji k těm přijímačkám taky dobře připravilo, no, a dodřela 

se tu fyziku, no, a dneska má, má první semestr za sebou, ale naprosto jako bez 

problémů… učí se od rána do noci, jo, ale teda ty výsledky, ale ono to tak ono je to tam 

takovým systémem, kterým… já když jsem byl na škole, tak já jsem nemusel třeba půl 

roku někam chodit, jo, na cvičení to jsem musel, na přednášky se nemuselo a pak jsem 

musel projít maratonem těch zkoušek, ty zápočty, jo a to. Jo, ale tady, oni mají třeba 

testy, třeba z tý anatomie… (popisuje systém výuky a průběh semestru výuky medicíny – 

nutnost průběžného studia) … a to prostředí v tý Plzni hodně si chválí, ale to je zase 

vaše téma, tak vidíte, všemu to odporuje! Ta dcera, která byla poměrně v nejklidnějším 

rodinným prostředí, nemá vzdělání, prostřední dcera, kde to bylo taky ještě teda 

relativně velice klidný, tak nakonec po maturitě, jo, zblbla, přerušila naprosto 

nesmyslně svý studia, to teď si dodělává dálkově vysokoškolský vzdělání. A třetí dcera, 
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která byla v tom nejhorším rodinným prostředí, tak je na denním studiu, na jedný 

z nejnáročnějších škol, jo, nejnáročnější obor, kde maká, má svý sebevědomí ta holka, 

jo, prostě úplně jiná, než tyhlecty. Takže jakou teorii v tom chcete najít? 

V: No, to já vás potřebuju vyzpovídat dál… 

R: Tak dělejte! 

V: No, já vím, no. Holky vyrůstaly ve městě nebo na sídlišti nebo jak to bylo? 

R: No, holky tak začaly, začaly na sídlišti a potom se stěhovaly na vesnici, ale vesnici 

v uvozovkách… 

V: Hm, příměstská oblast. 

R: Příměstská oblast, jo, kde ten kontakt s tím městem je, jo, a to, ale vždycky měly 

jako dobrý podmínky, vždycky měly svoje dětský pokoje, jo, tohle, už i byt i byty měly 

pěkný, jo, takže nikdy nebyly jako ve špatným prostředí, vždycky se dá říct, že měly 

špačku toho, co v týhle zemi bylo možný. 

V: Hm, když se budeme ještě bavit o tý nejstarší, tak zasahoval jste… vy jste asi nijak 

zasahovat nemohl do toho, co ona bude dělat jakoby, co se týče toho učiliště nebo 

střední školy… 

R: Ne, tam, tam to byl těžkej výběr, tam se do toho těžko dalo zasahovat, jo, jednak byl 

velice těžkej výběr, jednak byl minimální její zájem, jo, a ona jako ona měla jedinej 

zájem – prodávat, ona už v těch 12, 13 letech, ona chtěla bejt prodavačkou, chtěla 

prodávat. Jo, a tak, eh, se jí to podařilo teda… napodruhý, když jsem teda povolil, jo, 

přišla z toho, vrátila se z toho učiliště támhle a udělala si nějakou, nějakej támhle ten 

učební obor tý prodavačky… 

V: Takže to byla prostě její volba. 

R: Byla to její volba, jo. Který ovšem dneska lituje. 

V: A co vy, jak jste na to pohlížel, jak jste byl s tou volbou spokojenej? 

R: No, tak spokojenej jsem nebyl, že jo. To bylo už tenkrát a dneska už to vidíte, 

dneska chtějí prodavačku, eh, když si vybírají prodavačky, tak chtějí střední vzdělání, 

protože chtějí, aby… aby ten člověk měl aspoň základy vzdělání, protože podle dnešní 

normy školství středoškolák má, eh… jakžtakž základy, eh, jo, z devátý třídy, jo. Ono 

nakonec zkouška státní maturity to ukazuje. Dneska maturanti se bojí maturovat, jo, a 

vymlouvají se na všechno možný, ale přeci jestli tu maturitu nazvu státní a nebo, mně je 

jedno, jakej název si vymyslím, tak (a+b)2=a2+2ab+b2. A je mi jedno, jestli mi to zadá 

tenhle ministr takhle v týhle formě a nebo v týhle formě. Takže jediný proč je odpor ke 

státním maturitám je nedůvěra ve svý, ve svý znalosti. A bojí se toho jak kantoři, 
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protože ty to vědí, že ta úroveň je špatná, ale oni potřebujou děti do škol, (názor o 

potřebě školy žáků: žáci jako zboží) …a studentům se to samozřejmě nelíbí, protože 

proč já bych se učil (studenti mají prý jiné zájmy než učení se nad knihami). 

V: A kdyby měla ta nejstarší dcera vejšku, jak se myslíte, že by byl ten její život jinej? 

V čem by byl jinej? 

R: Takhle… To nevím. Mohla by bejt klidně nezaměstnaná, jo, mohla… to se nedá říct, 

jo, protože jak říkám, vysoká škola ještě vám nedává jako nějakou poukázku na 

úspěšnost, jo, pravdou je, že vysokoškoláci ve všech těch statistikách a to jsou 

úspěšnější než lidi bez vzdělání. Vysokoškoláci jsou míň nezaměstnaný nežli lidi bez 

vzdělání, jo, ale byl jsem… já nevím, jsem seděl v jedný lavici na gymplu 

s premiantem, kterej, eh, kterej jako… měl jedničky jenom, já měl dvojky trojky tak 

nějak to jenže já jsem měl i jiný zájmy, než nějaký učení, jo, von, eh, se pořád jenom 

učil a von není schopnej dneska se uživit, lítá někde jako pojišťovák, oblbuje lidi, 

v životě si nekoupil ani auto, (smích) prohospodařil dům rodičů, jo, takže to… když mu 

zrušili tadyhle nějakej státní, eh, nějakej věděckej, eh, já nevím na co, tak od tý doby 

více méně je vlastně nezaměstnanej a nezaměstnantelnej hlavně, jo, takže, no, to je… 

vysoká škola, jak říkám, ta vás neučí líp s orientovat ve společnosti… 

V: Hm, a teď kdybyste měl srovnat hmotnou stránku vaši a té nejstarší dcery, tak je na 

tom ona hůř, stejně a nebo líp? 

R: (ticho) 

V: …jakoby po finanční stránce, kdybyste měl porovnat. 

R: Po… než já? 

V: Mhmm. 

R: No, tak to je neporovnatelný (smích) asi, já vydělávám trošku víc než ona. (smích) 

V: Jasně. 

R: Jakým způsobem trávila na základní a potom na střední škole volný čas? Měla 

nějaký kroužky, chodila na nějaký aktivity? 

R: Jo. Chodila… já si to už nepamatuju, chodila na všechny možný kroužky, bylo to 

taky tak, že se všem dětem jako věnovali, aby co chtěli, aby, aby… ale ona toho jakoby 

moc až tak nevyužívala, jo, to třeba ta poslední dcera, ta hraje třeba výborně na příčnou 

flétnu, jo, eh… je taková prostě jiná… taky pak se s ní dá o všem bavit, jo, má vztah 

k umění, jo, ví, co se kde děje ve světě... když se, eh… zeptám tý nejstarší… já nevím, 

třeba i na nějakej místopis, já nevím, i na tu Libyi, když se jí zeptám: „Hele, a kde ta 

Libye tak jako je?“, jo, a to, tak, tak… si myslím, že mi to moc přesně nepopíše. 
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V: A zasahovali jste do těch aktivit, do toho, jakým způsobem trávila volný čas nebo 

zajímali jste se o to, s kým se kamarádí? 

R: No, ježiš, ne! Kdyť se všema! Se všema… 

V: Měli jste o to aktivní zájem… 

R: …se všema těma dětma. My jsme, jak říkám, v zimě jsme jezdívali na ty lyže a že to 

bylo těžký za toho socialismu, to bylo jen pár vyvolených, kdo… kdo jako to a pro mě i 

to dát dohromady, aby děti měly nový lyže a nový tohle a já nevím co, tak to nebylo tak 

jednoduchý… A i za toho socialismu tohle všechno měly. 

V: A co se týče té nejstarší, měli jste čas trávit pohromadě víkendy? Vy jste se už teda 

zmiňoval o těch společných prázdninách na chatě… 

R: No, to jsme byli celý léto na tý chatě a to… 

V: A jezdili jste na výlety nebo někam za kulturou? 

R: No, chodili jsme na pěší túry a po [název pohoří] a to a jejich máma, eh, pracovala 

vlastně jenom ze začátku, jo, takže ta jako se jim věnovala od rána do večera! 

V: A chodili jste někam za kulturou třeba do muzeí, galerií, bavili jste se spolu o 

literatuře? 

R: No… to jako… to já si až tak nevzpomínám, ale třeba jejich máma hodně čte, jo, ta 

jako přestože ona nemá… ona má střední vzdělání, tak jako hodně je sečtělá, jo a takže, 

eh, jako tam bylo takový prostředí, kde je ta literatura, co se děje v kultuře, to 

v takovým prostředí vyrůstaly. 

V: Mhmm, a co se týče návštěv širšího příbuzenstva jako strýců, tet… 

R: Málo. 

V: Málo. 

R: Málo, protože… 

V: A v současnosti? 

R: Eh, taky… taky, to je takový zapeklitý, jo, protože strejda, tak já s bráchou jsme se 

neviděli možná… já nevím, dvacet let možná, jo, my jako se nestýkáme… jo, a támhle 

z tý strany od ženy, tam vlastně všichni vymřeli. Tam vlastně nikdo není. A co má 

bratra, tak ten je neslyšící a to je taky takový zvláštní prostředí, tak to je na… A ten žije 

někde na ostravsku. 

V: A teď: měli jste s manželkou nějakej cíl, kterej jste spatřovali pro holky jako ideální 

ať už pro jakoukoli z nich a ke kterému jste se je snažili nějak směřovat? 

R: No, to ne, to se… 

V: Nebo jste to nechávali spíš na nich? 
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R: Ne, to se takhle nedá říct, ono se nedá naplánovat cíl, to je jako, to je přeci nesmysl, 

jo, eh, takhle, rodiče mají dětem pomoct v tom, ve vzdělání. A u mě mají ty holky jasně 

daný: „Dokud budete študovat a je mi jedno v jakých letech, budete mít mojí 

maximální podporu, abyste nikdy nemohli říct, že jste nemohli studovat, protože jste na 

to neměly.“, jo, takže to mají. K tomu… a to ostatní, to zaleží na mojí situaci, všechny 

mají ode mě bydlení. Takže oni nemusí řešit jako většina mladejch lidí: hm, tak to, 

hypotéku, hypotéka, to je závazek na půl života, jo, kdy už je silně nabouranej takovej 

ten rozpočet, to se vždycky, první je hypotéka a takže takovýhle starosti moje děti 

nemají. Takže mají přístup ke vzdělání maximální, jo, to záleží jenom na nich, jo, kam 

až si šáhnou, jo, a nemají finanční starosti, nemají starosti s bydlením. Jo, takže… 

V: Takže vy jste poskytnul prostředky a na nich necháváte cíle. (úsměv) 

R: (úsměv) Cíle, cíle, ty si musí… jako ty cíle, eh… to se nedá říct, že řeknu: „Tak ta ty 

budeš doktorkou nebo to…“, ale u tý nejmladší, no, tak jsem viděl, co asi k čemu má 

vztah a tak a byl jsem první z těch, který už na tom gymplu jí říkali: „Ty můžeš dělat 

jenom medicínu. Tebe baví biologie, chemie…“, jo, i je… jakej člověk, jo, jaká je: „Pro 

tebe není nic jinýho než tohle prostředí, tebe si nedovedu představit jako techničku 

někde na stavbě, nedovedu si tě představit, eh, jako nějakou učitelku nebo tohle, tebe si 

dovedu představit třeba někde v tý laboratoři nebo si tě dovedu představit jako doktorku 

nebo sestru, to je jedno… a v tomhle prostředí.“ a ona se tomu bránila. Ona se tomu 

dost bránila dva roky, pak si jako nevěřila, viděla, to je hrozně těžký, to já nezvládnu a 

to, jo, pak jsem se s ní trochu učil tu fyziku, ale jenom do tý doby, než našla… oni na 

tom gymplu, oni je nenaučili, což to mě jako docela překvapilo, jako nějak o tom 

myslet, o nějakejch postupech, dát tomu ty logický souvislosti… jo, oni se to učili 

nazpaměť, jo… což si říkám, to se přeci nejde naučit nazpaměť. Jo, to je pitomost… 

jako matika a… A když jsme překonali tuhletu bariéru, že začala vidět ty souvislosti 

v tom, tak se jí jako ten svět otevřel. Ale ne jenom ve fyzice, jo, to i v jiných oborech. 

Jo, a pak už jsem ji mohl nechat samotnou. Takže dá se říct, že jsem ji ovlivnil hodně 

v tom, že dneska teda studuje medicínu, že je spokojená, šťastná. Ta prostřední se 

ovlivnit nenechala a… protože co do toho vstoupilo? Taky jsem s ní hledal a to, jak 

říkáte, jak to nazýváte cíle, ale… u ní se to zastavilo… ona ukončila, ona odmaturovala 

na ekonomce a prostě skončila tím, že se zamilovala. Láska a to, ale dá se říct, že ona si 

to do dneška drží! Jo, oni se vzali, jsou to asi dva roky, ale jsou spolu deset let. Jo, a 

překonávají, jo… (manžel prostřední dcery prodělal několik operací nálezu v mozku, 

respondent popisuje, jak se s tím jeho dcera vyrovnává) … ale je pravda, že ona se 
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tohohle všeho mohla ušetřit, kdyby mě poslechla a bohužel ty mladý neposlechnou… 

Kdyby si… nejdřív si, zvol si, udělej ze sebe kvalitního člověka a pak si vybírej 

partnera, jo, abys ty taky měla co nabídnout. Jo, a, eh… kvalita toho člověka je o tom 

vzdělání, není to titul, není to o tom, jak jsem říkal, kolik dat si nasypu do hlavy. Ale je 

to o tom, že se pak ty lidi, ty vysokoškoláci, eh, jak se pohybujou v jiným prostředí, jak 

s těma svýma protějškama, s těma svýma učitelama jsou v kontaktu, tak to, tak jsou to 

jiný lidi, jinak s chovají, jinak řeší jednoduchý problémy i jinak se chovají na 

veřejnosti. Eh, jinak se… i maličkosti, jako to…, co taky poznáte, i když není to 

vždycky pravidlo, ja říkám, pitomec a hulvát je i vysokoškolák, jo, ale přeci jenom to 

procento těch jakoby špatnejch lidí a těch jako, který v sobě jako mají něco navíc, aniž 

by o tom přemýšleli, aniž by to, tak přeci jenom z těch vysokoškolsky vzdělanejch lidí 

je takový to procento těch… nechci říct lepších lidí a to, ale vám to můžu říct, vy to 

nepochopíte, jako naši novináři, který když člověk něco řekne, tak to hned tady 

z kontextu a to… jo tak to tak je… A ona si timhlectím, ona si přerušila tu cestu 

nějakého toho růstu osobnosti, jo, a vyměnila to za obrovský starosti s klukem, kterého 

sice miluje všechno… je to fajn, jo, a kde podstoupila dobrovolně všechny tady ty 

zkoušky, to, kde tohle, ona říká: „Víš, mě nezajímá tohle, mně zajímají jiný věci, 

taková jenom ta základní existence, bude-nebude žít.“, jo… a potom všechno to, co si 

tady povídáme, to jde úplně stranou. A měli by si to lidi vždycky a všude tohleto 

připomenout, protože ono opravdu je to strašně jednoduchý, jo, že jde o to, jestli jsi 

tady nebo tu vůbec nejsi, jo? A pak se zdá, že řešíme úplný pitomosti, (smích) jo, tady 

v tom světě. Já, tady v našich těch životech a politologiích a sociologiích a všechno. Jo, 

takže pak se vám to scvrkne a, jo, na něco strašně malýho. (vyzývá k návštěvě domova 

důchodců, LDN, nemocnice => uvědomění si míry důstojnosti naší existence, umírající 

lidé osamocení, v nedůstojnosti; polemika o tom, jestli v arabských zemích, kde si sice 

usekávají ruce, neumírají lidé šťastnější), (prostřední dcera si o to uvědomila), … ona 

sice přerušila ten růst tý svý osobnosti v týhlectý naší spotřební a naší, eh, západní 

civilizaci, jo, ona se z toho vytrhla, jo, proto tíhne dneska spíš k tý sociologii, k těm 

sociálním vědám, proto je jediná, kdo se pravidelně chodí támhle za svojí babičkou, 

která je támhle upoutaná na postel a čeká na smrt na posteli právě v jednom z tady těch 

zařízeních, kdy jediná radost tý starý ženský je to, že dvakrát do tejdne tam přijde její 

vnučka, jo, zatím jediná přesto, že má tři vnučky a má pravnoučata, eh, a já nevím koho 

všechno, jo, takže kdo dokáže v tom životě víc? Jestli tady ta holka, která neroste, 

nechodí na školy, nechodí tohle, jo, ale dá tadyhle někomu ještě kousíček toho, jo, nebo 
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my, co študujem, máme tituly, řídíme tady spoustu firem a já nevím, co. Jo, kdo je lepší 

člověk? Kdo udělá víc, kdo přinese trošku víc toho božího světla někam tam nahoru? 

No, to je otázka, ať si ji každej zodpoví. Tak a to je ta prostřední. 

V: Hm, a tak já mám poslední otázku: kdybyste se ocitl na začátku výchovy holek a 

měl přitom dnešní zkušenosti, udělal byste něco jinak? 

R: Eh, já bych udělal jinak jednu věc, já bych si jinak hledal svýho životního partnera 

na začátku. Jo, protože od toho to začíná. Jo, to byla ta chyba. Jako to, že jsme… eh,… 

vydrželi spolu s bejvalou…, eh, manželkou… nějakejch pětadvacet let, jo, a vychovali 

jsme děti v nějakým prostředí, v jakým jsme je vychovali, a myslím si, že ne až tak 

špatně, jo, tak, eh…, tak, eh, to… bylo trošku takový obětování obou dvou, jo, a 

zbytečný. Místo toho, aby se ten život žil v radosti, jo, tak, eh, jsme ho žili až v příliš 

velkých kompromisech. Jo, protože ve vobou v nás byla nějaká zodpovědnost. Tak 

jsme dělali ty kompromisy na to, abysme udrželi ten vztah, abysme udrželi tu 

zodpovědnost právě vůči těm dětem. A vlastně jsme obětovali tak, eh, eh, podstatnou 

část svých životů, jo. Takže, takže, chyba byla, jo, a ona bejvá na tom začátku. A ten 

začátek není v tom, jestli jsme ty děti tadyhle, jestli jsme je míň mlátili, nebo víc 

mlátili, jo, tak já je…, jedinýmu děcku jsem namlátil, tak to byla ta nejstarší, když měla 

to svý období, kdy utíkací a to a todle, kdy jsem jako už se neudržel, jinak jako tohle 

jako neznám a přitom jsem pruďas, jo, ale prostě, jo, to ne. A, jo, ale v tom to vůbec 

není, o tom to není. To nejdůležitější období lidského života je,… 

 

zvoní respondentův telefon, zřejmě sms 

 

R: …kdy si mladý lidi vybírají svý partnery životní, jo, takže tam, když bych se chtěl 

někam vrátit, jo, a, eh, eh, neměnil bych nic na, na vzdělání, neměnil bych nic na tom, 

co jsem všechno udělal, na ty firmy i se všema chybami, bez těch chyb zase nejde 

udělat to dobrý, ale kam bych se vrátil, tak bych se vrátil úplně na ten začátek. A 

nevybíral bych si životního partnera pod tlakem, jako já jsem byl, kdy jsem byl 

v rodině, kde, kde jsem se… nebyl doma. Nikdy. Jo, kde jsem byl v nepřátelským 

prostředí, jo, jo, a z kterého jsem se nsažil utéct a to jsem se snažil řešit přes výběr 

partnera, abych jako si založil tu svojí rodinu, jo, tohle, uspěchaně, jo, kdy jsem… 

mladej, když jsem nevěděl ještě, kdy ten život přede mnou, jo, a tohle. Tak tam je ta 

chyba. Takže já můžu všem mladým jako jedině poradit, jo, opravdu věnovat se, 

nedělat kompromisy, jo, nedělat, jo, eh, měli by si umět řict, jo… Oni o všem, jo, 
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uděláte si velký studie na tohle…, ale nikdo si neuděláte z těch mladejch bych si takhle 

dal, jo, tohle… (kreslí do bloku tabulku) a tady, jo, moje láska nebo můj partner do 

života a očekávám od něj: to, to, to, to. Jo, tohle takhle to je, jo, že tohle tam musí bejt, 

když to tam není, tak to k tomu vztahu není a pak jsou takhle věci, kde jsem jako 

ochotnej dělat kompromisy. Protože nenajdete asi dva lidi stejný, jo. (smích) Jo, ale 

prostě si musím vymezit, nějaký věci, přes který prostě ten vlak nejede. A byť se mi… 

a ono to je hrozně těžký v tomhletom období, protože hormony cloumají, jo, pánbůh to 

tak nandal k sobě, chování toho, tak hop na ty děti a tohle, jo, a to, ale pánbůh nám dal 

taky hlavu, jo, na tohle, jo, nejenom nám dal jako ty emoce, tu duši a tohle, ale dal nám 

taky rozum, jo, (smích) což je, eh…, obrovská zátěž (smích), jo, obrovská zátěž pro 

toho tvora. (člověk X pes, který má emoce, ale nemá rozum, je šťastný teď v tuhle chvíli, 

nedělá si starost o budoucnost) My ten rozum máme, tak to… s tím nakládejme. Jo, 

eh…, používejme to teda, jo, a…, protože to se nedá vygumovat, jo, s tím my musíme. 

Tak to používejme a používejme to tam, kde je to nejdůležitější. A podle mě 

nejdůležitější… jako v lidským životě je, samozřejmě zdraví a tyhle věci…, ale 

v tomhle: výběr životního partnera. Jo, a bohužel to je, čemu se věnujeme nejmíň. 

Prostě zahoříme, bum, a je to. (polemika: dnešní doba asi jiná – mladí se málo berou, 

v jejich době – socialismus – danost všeho, bez sňatku žádný byt; jeho současná žena -

studovala FF na UK - emigrovala, neboť se nechtěla vdávat a neměla tedy možnost 

získat bydlení, škola i za socialismu ji naformovala do báječného, schopného člověka), 

jo, a takže… (nádech) … jsem to, to je taky skleróza. Takže se vrátím, nejdůležitější, 

všude si napište na zeď, jestli vám můžu poradit, třeba ode mě to vezmete víc, jak od 

svých rodičů, jo, základ spokojeného života, jo, je výběr… samotnýmu se člověku přeci 

není druh, kterej by žil sám, jo, takže ve vě, většině případů stejně hledá s kým, jo. 

Rodiče, vztah rodičů s dětma, to je prostě jinej vztah než partneři… životní, jo. První, 

jo, když beru ty priority těch vztahů, musí bejt ten váš vztah s tím svým životním 

partnerem, budoucím manželem, nebo to je jedno, jak se ten institut nazve, to vůbec 

není důležitý, jo, ten je na prvním místě. Jo, vztah rodičů-dětí, ono se ne…, eh, není 

možná, to jsem řekl špatně na prvním, on, ono se to ani nedá takhle říkat první, druhý, 

jsou to úplně jiný vztahy dva vedle sebe, jo, nesmí žádnej chybět, nesmí se 

upřednostňovat, to nejde, to je jako míchat hrušky se švestkama počítat, jo, jo, je vztah 

k rodičům je… a ten je danej, vy jste si rodiče nevybírala, to je daný, ale tadyhle tenhle 

vztah s tím druhem, to si můžete ovlivnit, tam vy ten výběr můžete udělat. Jo, a 

dokonce bych řekl: musíte, jo. Nesmíte se nechat chytit, (smích) jako tím druhým, a ani 
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vy nesmíte chytat toho druhýho, jo. Takže tomu, když věnujete a tam, když budete 

úspěšná, tak prožijete krásnej život. 

V: Tak to byla pěkná tečka. (smích) 

R: (smích) 

V: Tak já vám mockrát děkuju. 

R: Nemáte za co, jsem vás rád viděl. 
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Rozhovor: RODI Č 4 

 

V: Já se vás zeptám, v jakém roce jste se narodil? 

R: … čtyřicátým osmým, je to rok revoluční, no. 

V: Mmm, no, to jo! 

R: …no, ale nestihl jsem to, až v dubnu, takže po, takže se mě jako dotkly všechny ty 

věci, pak asi… ale oni to byly změny sociální, takže se mě asi netkly špatně. 

V: Hmm. 

R: …ale tak… to už jako nevím, to musí vědět jiný. 

V: Jo. A vaše nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské… 

R: Vysokoškolské. 

V: …a v oboru? 

R: Jaderně energetický zařízení, byla to Fakulta strojní v Plzni. 

V: Hm, a pracujete v rámci toho vystudovaného oboru? 

R: Mhmm, jo. Napřed, napřed mě to jako mrzelo, protože zrovna byla taková, vždycky 

ten jadernej průmysl má takovou krizi, čas od času, no a, to zrovna přestala výstavba, 

když jsem dostudoval, tak jsem šel napřed do [název ústavu], co dělám teď, tak tam 

jsem začal, jenže tam to nebylo k tomu a hlavně jako kvůli bytu. My jsme se jako chtěli 

vzít se ženou, a tak jsem šel na [název podniku] dělat vlastně směnovýho inženýra do 

tepelný elektrárny, nebo teplárna, ono teplárna vyrábí proud i teplo, mm, technologický 

jako... 

V: A jaké vzdělání měli vaši rodiče? 

R: Ty měli vzdělání základní… a táta protože dělal na šachtě a pořád to chtěli, aby dělat 

vyšší funkci, tomu se říká štajgr, to je takovej důlní mistr, nebo důlní technik, tak šel do 

Kladna a dodělal si střední školu. 

V: Střední školu, mhm. A očekávali od vás rodiče, že vystudujete vysokou školu? 

R: No, docela… 

V: Jo? 

R: …tomu věřili a… byla to asi taky i jejich jako i taková ambice nebo cíl… Tenkrát se 

to říkalo: „Budeš pánem, nebudeš mít takový starosti…“. Ty představy má vždycky ta 

generace trošku posunutý. 

V: Takže jste cítil dostatečnou podporu pro to studium z jejich strany… 

R: Jo, to určitě, mmm. 
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V: A kolik máte dětí? 

R: Dvě. 

V: Dvě děti. A ty jste vychovával společně s manželkou celou dobu? 

R: Mhmm… A do kdy se vychovávají děti? (úsměv) 

V: Nó, tak ty se vychovávají dlouhodobě… (úsměv) 

R: (smích) 

V: Já to myslím tak, že třeba v některých rodinách se manželé rozvedou, když těm 

dětem jsou tři roky, jo… 

R: Ne, to rozhodně, ne, já právě, jako ten, to, ten první, ten starší, ten ehh, celkem, ten 

zase chtěl, ehh… to je zajímavý, to moje ambice byla spíš stavební inženýr, on měl 

trošku i kreslící talent, no, uměleckej po ženě, takže to vypadalo, že se na to hodí, na tu 

architekturu, tak pak šel na stavárnu, no, a nešel na architekturu tedy. 

V: Mhm, takže ten má vysokoškolský diplom. 

R: Takže ten vystudoval, ale ten mladší, ten, toho v podstatě, to jsme *nenašli*2 

v podstatě něco, co by ho zajímalo. 

V: Mhm. 

R: Ten byl, chvilku vždycky něco dělal… spíš z donucení a… my jsme mu vždycky 

nabízeli ty možnosti, příležitosti a nezdá se, že by ho něco zaujalo. 

V: Aha, a ten je mladší o kolik? 

R: Ten je o čtyři roky mladší. 

V: A vyrůstali někde ve městě, nebo na venkově nebo…? 

R: Ve městě. Ve městě na sídlišti [jméno sídliště v krajském městě]. 

V: Aha, takže, jo jasně. A když se teď budeme zabývat tím mladším synem… 

R: Mhmm3… 

V: …ehh, tak ten má jakou, má i střední školu? 

R: Mm4, je vyučenej ehh, elektro, elektroautomechanik. 

V: Aha. 

R: Autoelektrikář. 

V: A zasahovali jste nějak do výběru tý školy, toho učiliště? 

R: No… my jsme zasahovali asi tím způsobem, že jsme, když ho vždycky vyhodili 

z nějaký školy, tak jsme vždycky (smích) hledali nějakou příbuznou, nebo nějakou 

                                                 
2 Důrazně řečeno. 
3 Souhlas. 
4 Zamyšlení. 
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možnost. Takže on začínal na elektrotechnický průmyslovce, pak šel do učení na 

slaboproud do, do… u [jméno města v blízkosti krajského města], to bylo učiliště 

s maturitou, no, (smích) a tam odsud jako autoelektrikář a řekl bych, že tak tak to 

dostudoval… Mm, protože neměl docházku třeba, neomluvenou… takže nezájem. 

V: Mhmm, takže ta škola byla spíš z podnětu vašeho než jeho… 

R: No, to určitě, no (úsměv), prostě to… je takovej malej zázrak, že to vůbec jako… 

dodělal. 

V: Mhmm, no, a… mrzelo vás, že nešel na vejšku, že se nevzdělával dál? 

R: No, já, já jsem jako mě to nemrzelo, ale ženu to bylo pořád něco: „Jdi na…, dodělej 

si aspoň středoškolský…“ a pořád jako… a on zase se pokoušel a já jsem říkal, vždyť 

to nemá cenu, jo, já jsem se s tím dokázal smířit, já vím, že každej na to není, i když je 

třeba inteligentní, tak to musí vysedět i, nějakou školu, musí mít trpělivost, no, a prostě 

já jsem to odhadl, že na to není… A možná, že jsem to dával i najevo a to zase bylo 

úplně špatně, že ho to jako nemotivovalo a… 

V: Mhmm. A vaše manželka má jaké, ehh, nebo vaše manželka měla jaké vzdělání? 

R: Středoškolské, to dodělávala. Byla vyučená a pak při prvním dítěti jsme to dali 

dohromady – ekonomku. 

V: Mhmm, a kdybyste měl srovnat vaši hmotnou stránku a hmotnou stránku toho 

mladšího syna, tak je na tom syn líp, hůř, nebo stejně? 

R: Ehhh, rozhodně tam tom byl… No, tak líp, líp na tom nemůže být protože tak 

dlouho nevydělává… takže… ale protože dělá v Praze, dělá v Praze tak na tom byla asi 

docela dobře s příjmem, s příjmem na tom byl asi, ne asi, ale byl na tom líp, ale musel 

vypustit, třeba na hypotéku měli byt, za tři milióny asi, pražskej, drahej byt a museli to 

pustit, museli do podnájmu a… No, a teď dokonce zaměstnání ztratil, dělal developera, 

teďka ta bytová výstavba v Praze šla dolů, takže (smích) asi já nevím, jestli je to kvůli 

tomu (uchechtnutí), ale myslím si, že nějak intenzivně nehledá. A já mám podezření, že 

teď jak se jim narodila ta holčička, tak ona byla asi dlouho očekávaná, tak on si to 

užívá, no, je doma (smích) a starají se o holčičku, no. 

V: A když byl váš syn, ten mladší teda, pokud se budeme bavit o něm, když byl na 

základní a střední škole, jak trávil volný čas? Měl třeba nějaký koníčky? Nebo nějaký 

kroužky? 

R: No, jak říkám, koníčky jsme mu (uchechtnutí) nabízeli, když teda to šlo, to znamená 

aspoň na tý základce, na tý střední škole už *úplně* všechno zavrhnul, to už bylo na 
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něm, v podstatě… a ne nic, nic ho nechytilo, eh, jo, ho chytily ty party a na ty zábavy 

chodit, na ty divoký, bych řekl, tak to ho bavilo nejvíc, ale nějakej hlubší zájem, ne! 

V: Takže s vrstevníkama trávil většinu času… 

R: Mhmm. 

V: A snažil, vy jste se asi snažili ho motivovat do nějakých aktivit, jak už jste říkal, 

nějakých koníčků… 

R: No, určitě, no ale.... 

V: …ale nesetkalo se to s úspěchem. 

R: Aspoň ten sport a… jezdit s náma na lyže, tak občas s náma jel, třeba, třeba na ty 

běžky, nebo jsme mu koupili lyže, sjezdovky. No, tak… joo, ale takový něco jako 

vedlejšího, tak to… 

V: Hmm, a mluvili jste mu do výběru kamarádů? 

R: Mmm, mmm, ne, nemluvili. 

V: Nemluvili, vůbec. 

R: Jo, tak, manželka, ta jo, tak to sledovala dost. 

V: Hmm, a jak na to syn reagoval? 

R: No (úsměv), jako co je komu do toho. 

V: A trávil jste se synem víkendy pravidelně nějak? 

R: Eh, řekl bych, že do toho… do těch sedmnácti bych řekl, pak už v osmnácti 

výjimečně nebo zřídka, jo. Po tom vyučení, to už vůbec ne. I když vlastně když jsem ho 

vzal teďko na výlet, tak jako jede, jako jednou za půl roku, když třeba se ženou někam 

na výlet a tak. 

V: A jezdili jste někam za kulturou? Třeba do divadel, muzeí, galerií? 

R: No, já jsem je tahal do muzeí, a eh… divadlo… do kina ještě jde, ale do do divadla 

to myslím, že s náma ani nikdy nebyl. 

V: Hmm, a bavili jste se někdy třeba o literatuře společně, snažili jste se mu předkládat 

nějaký knížky? 

R: No, tak eh… Zajímavé je, že… tak já rád čtu sci-fi a on taky rád četl, takže tak nějak 

některý knížky jsme přečetli, nebo on přečetl, já přečetl, půjčili jsme si to, … 

V: …pak jste to probírali. 

R: … pak jsme to trochu probírali a to je zajímavý, on… eh, to prostě, mám takovej 

dojem, že ty vnější efekty pro něj vždycky hrály velkou roli, ale ne, on se dokáže o tom 

bavit docela dobře. Takový věci jako politická situace a světový problémy… To mu 

jde! 
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V: Hmm, má přehled (úsměv). A navštěvovali jste nějak pravidelně širší příbuzenstvo? 

Myslím třeba vaše bratrance, strýce, tety… 

R: Hmm, hmm, no, tady je to trošku jiný, my máme, jako z ženy strany tady máme, to 

příbuzenstvo bylo jakože širší a to jsme se i snažili, navštěvovali jsme babičku a moje 

rodiče, její rodiče, obě dvě babičky a dědy… a tety, ty taky nějaký, ale z mý strany je 

tady jen bratr a nějakej bratranec, protože naše příbuzenstvo zůstalo v Maďarsku. 

V: Jo, vy pocházíte z Maďarska! 

R: No, rodiče přijeli z Maďarska. Takže, my jsme do toho Maďarska taky jeli, dvakrát 

třikrát, no. 

V: A jaký byste, byl byste schopen odhadnout, jaké nejvyšší vzdělání převažuje u toho 

příbuzenstva, které jste navštěvovali? 

R: No, řekl bych, že tak středoškolský a… řekl bych, že… základní. I do toho 

středoškolského i tak někdo pronikl, ale to ani nevím, jestli… bratr, ten je středoškolák, 

myslím, že to středoškolský, že tam žádnej vysokoškolák nebyl. 

V: A měli jste s manželkou nějakej cíl pro syny, kterej jste pro ně spatřovali jako ten 

ideální a snažili jste se je k tomu směřovat nějak? 

R: Ehh, mm. 

V: … nebo jste jim spíš nechávali volnou ruku a… 

R: Eh, žena jako chtěla, aby oba dva byli vysokoškoláci. A tím to asi i skončilo. 

(přemýšlí) 

Jestli jako dál… A já jsem říkal [jméno staršího syna], že jsem četl nějakou americkou 

studii a tam bylo, že většina vysokoškoláků, která si řekne, že chce dosáhnout toho a 

toho tak nějak uprostřed studia, tak prej že jako tím svým studiem, že toho dosáhli. Tak 

jsem řekl, tak si řekni, co opravdu chceš dělat po těch studiích a jdi po tom. 

V: Hmm, a to, to mluvíte o starším? 

R: O starším. No, a u [jméno mladšího syna], u toho mladšího, to jsem říkal, 

(uchechtnutí) aspoň se něčeho chytni a zkus v tom dobrej, nebo aspoň tak, aby z toho 

bylo živobytí, no. 

V: Hmm, hmm. A teď kdybyste se octli, ještě s manželkou na začátku výchovy svých 

synů, ale přitom měli už dnešní zkušenosti, tak udělali byste něco jinak? 

R: No, já… Já nejsem o tom přesvědčeném, že bych asi udělal něco jinýho. Em, 

protože… Em, možná, že bych zkusil bejt přísnější na toho druhého, protože v naší 

rodině zase na mně teda přísnost nebyla, protože jsou děti různý, že jo, můj bratr byl 

takovej, starší, takovej odvázanější, na toho třeba byla přísnost, ale zase si nemyslím, že 
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to bylo hrozný, takže já jsem ehh… já si myslím, že ty děti se nějak, tak to přebírají od 

těch rodičů a jak to tam vypadalo, tak to chtějí asi aplikovat dál a já jsem třeba přísnej 

nebyl, si myslím, že jsem byl hodně… hodně tolerantní, no, někdy až to bylo… 

V: Stejnou měrou na oba syny? 

R: No, snažil jsem se. No, ne, na, ono to taky nejde. 

V: No, jasně. 

R: No, a myslím si, že žena, ta spíš jako uměla bejt přísná… a když mi říkala, jak ji 

vychovával otec, tak jako si říkám, asi jo teda, protože ona byla jako přísně vychovaná, 

no, přísně, spíš bych řekl tak zbrkle, no… 

V: A její rodiče měli jakou školu? Měli vysokou školu? 

R: Ne, měli základní, základní vzdělání, myslím, měli dokonce… otec, ten byl… ne, 

ten měl základní vzdělání určitě. 

V: Tak jo, to je všechno. 

R: To je všechno??? 

V: A to je všechno. 
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Rozhovor: RODI Č 5 

 

V: Tak já se vás zeptám, v jakém roce jste se narodil? 

R: 46. 

V: A vaše nejvyšší dosažené vzdělání je tedy, pokud dobře vím, vysokoškolské. Bylo to 

na jaké škole, jestli se můžu zeptat? 

R: No, Vysoká škola ekonomická. 

V: A pracujete v tom oboru, ve kterém, který jste vystudoval? Nebo je to obor jiný? 

R: Tak já jsem vystudoval Management a řízení, ale pohybuju se v tom stále, i když 

jsem dělal zahraniční obchod. 

V: Aha, takže v tom oboru, ve kterém pracujete teď, jste nepracoval vždycky… A jaké 

měli vzdělání vaši rodiče? 

R: Rodiče byli oba… dělnické. 

V: Prosím? 

R: Dělnické. 

V: Dělnické. 

R: Dělníci, no. 

V: A očekávali od vás, že vystudujete vysokou školu? 

R: A no, tak… spíše ne, protože já jsem vysokou školu vyštudoval… při zaměstnání. 

V: A cítil jste ze strany těch rodičů dostatečnou podporu k tomu studiu? 

R: No… 

V: Nebo to spíš byla vaše záležitost? 

R: Podporu spíše ne, protože moji rodiče byli rozvedený. V tý době. Takže já… od 

svých osmnácti let jsem se staral sám o sebe. 

V: A já vím, že máte dva syny. 

R: Ano. 

V: Vychovával jste je oba se svou manželkou? 

R: Samozřejmě. 

V: A vaše děti vyrůstaly… já vím od vašeho syna, že jste se v jednu chvíli odstěhovali, 

vyrůstali vaše děti spíš ve městě nebo na venkově, nebo… 

R: No, my jsme odjakživa vyrůstali na městě. My jsme Pražáci všichni. 

V: A jaké mají synové vzdělání? 

R: Starší syn je právník, doktor, druhej je, druhej je průmyslovák. 
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Servírka přináší kávu. 

 

V: A zasahoval jste vy nebo vaše manželka do výběru školy, kterou budou synové 

studovat, nebo jste to nechávali na nich? 

R: (chvíli ticho) No… myslím si, že jsem moc nezasahoval… [jméno mladšího syna] se 

po návratu z Afriky, se de facto rozhodl sám pro elektroniku, pro elektrotechniku, takže 

tam to bylo bezproblémový, ehr, tam spíš… rozhodovalo těch školy, která by 

překlenula… určité… jazykové problémy v češtině… protože on uměl líp anglicky než 

česky a… rozdílový zkoušky, který dělal, tak z toho vyplýval výběr školy. No, a 

druhý… ten inklinoval k vysoké už od začátku, takže ten po návratu z… z Afriky šel na 

soukromý gympl a počítalo se samozřejmě, že půjde dál. 

V: Byl jste spokojen s těmi školami, které si nakonec vybrali? 

R: No, tak samozřejmě, samozřejmě… u [jméno mladšího syna] to bylo… bylo… 

z nouze ctnost, protože my jsme přijeli dost pozdě, takže už moc velkej výběr nebyl, ale 

tam se to ukázalo jako dobrá volba, no, a u druhého, u toho staršího, ten si ty práva 

vybral sám. 

V: A myslíte si, že kdyby váš mladší syn vystudoval vysokou školu, že by byl jeho 

život nějakým způsobem jiný? Horší, lepší? 

R: Těžko říct, ale já si myslím, že, že… tu vysokou školu, že by ji nevystudoval, že ta 

průmyslovka, že to bylo jeho maximum. Vzhledem k tomu, že oni měli oba dva dost 

velké problémy s… rozdílovými zkouškami, dějepis, čeština, všechno nepoznali… pak 

byli čtyři a půl roku v anglických školách, ten rozdíl tý výuky tam a tady je tak veliký, 

že, že to dalo dost jako zabrat a ten starší se s tím vypořádal lépe, proto taky šel na tu 

vysokou školu, a ten mladší spíš inklinoval ke sportu, takže si myslím, že ta 

průmyslová škola byla správně. 

V: Hmm, a na tý škola v tý Africe, to byly… kolik tam bylo tříd vlastně? Chodili 

společně do třídy, nebo to bylo podle věku? 

R: No, právě tam, tam…eh… no, normálně to byl velikej kampus, naopak tam byl 

požadavek… taky od vedení školy, že nesmějí vyrůstat ve jedné třídě… jakoby oni 

museli dohánět ten handicap tý angličtiny, že všechny předměty tam byly v angličtině. 

V: A tam chodily jenom děti přistěhovalců v podstatě, nebo i místní? 
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R: No, tak tam chodila spíš… od střední třídy vejš, no… taková lepší společnost, 

protože to byla lepší škola, docela, docela i… finančně náročná, nicméně jsme to 

zvládli a… a bylo tam, já nevím, čtyři sta, pět se dětí. 

V: Hmm, a ta doba, po kterou chodil ten váš mladší syn na základní školu, tak byla víc 

než devět let, jestli se nemýlím… 

R: Ne, bylo to devět let. 

V: Bylo to devět let? Po tom, co jste přijeli… 

R: Protože to je, ono vlastně osm bylo... on šel na tu devítku, no. 

V: A potom tedy šel na tu střední školu… 

R: Rovnou přešel na normálně ne tu… 

V: No, a ještě ty základní školy, na které chodili před tím, než jste odjeli do Afriky, eh, 

tak jakým způsobem se vybíraly ty základní školy? 

R: No, podle bydliště. My jsme bydleli v tý době na [název části Prahy], teda na… na 

rozcestí tady, [název místa], takže nejbližší škola byla nahoře [název místa], takže tam 

chodili do školy. 

V: A když se budeme teď bavit o tom mladším synovi, jakým způsobem trávil volný 

čas v době navštěvování základní a střední školy? 

R: Sportem. 

V: Sportem. 

R: Hrál fotbal a… všechno, co mělo kulatý, tenis a… 

V: A podporoval jste ho v tom… 

R: Určitě. 

V: A mluvil jste synům do výběru kamarádů? 

R: Vůbec. Já jsem přes půl života strávil v zahraničí, takže jsem moc doma nebyl, spíš 

to bylo … (není slyšet, ozvala se rána od kavárenského pultu) 

V: Já bych se vás ráda zeptala, jestli jste trávil víkendy a volný čas se svými dětmi, ale 

to moc dobře asi nešlo… 

R: No, když jsem byl tady, tak určitě. 

V: A chodili jste společně do divadel, galerií, muzeí? 

R: Určitě ne, určitě ne. Pokud jsme byli tady, tak jsme využívali přírodu a sport… 

V: A snažil jste se syny nějak motivovat do, třeba do četby určitého druhu literatury, 

nebo bavili jste se o literatuře? 
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R: Tak knihovnu máme velmi dobře vybavenou, takže si myslím, že těch příležitostí 

bylo. Mladší syn moc k tomu neinklinuje a neinklinoval, starší daleko více. Z toho 

vyplývá jeho takovej větší přehled, kterej má… 

 

Respondentovi zvoní telefon. 

R: Já ti zavolám. 

 

R: Jo, takže, takže… To spíš byla ženy práce, protože ta je, ta je čtenářka velká, takže 

ta se spíš tomu věnovala, já na tohle nebyl… (není slyšet poslední slovo - u vedlejšího 

stolu zavrže židle) 

V: A když jste, nebo když byli synové malí, navštěvovali jste nějak širší příbuzenstvo, 

jako třeba strýce, tety… 

R: No, to určitě, my máme rozvětvenou rodinu, takže určitě ano. 

V: A byl byste schopen odhadnout, jaké vzdělání převažuje u nich? 

R: Vzdělání u nich? No, tak jsou to všechno průmyslováci… jejich děti už teda 

vysokoškoláci a… ale oni průmyslováci, jako nejvyšší vzdělání. 

V: Mhmm, a navštěvujete se dodnes, nebo jste spolu nějak v kontaktu? 

R: Navštěvujeme se dodnes, rozhodně. 

V: A měli jste s manželkou nějaký cíl, který jste spatřovali pro své potomky jako 

ideální a snažili jste se je k tomu směřovat, motivovat, nebo jste jim nechávali volnou 

ruku, volnou cestu? 

R: No, tak my to měli takový trošku složitější, protože my jsme odjeli z republiky… za 

hlubokého komunismu a vraceli jsme se do republiky za počínajícího kapitalismu, 

takže ten přechod, eh… pro ty kluky nebyl až tak… překvapivý, jako byl pro ty ostatní 

děcka tady, protože… oni byli s náma v tý Africe, pro mě vůbec, protože já jsem půlku 

života v tom kapitalismu pracoval, takže, takže… možná to vyplynulo samo do sebe. 

Starší kluk je muzikant, ta muzika, ta byla de facto celé jeho mládí, hrál v různých 

kapelách, což mu taky způsobovalo určitý problémy, on se spíš viděl jako rockový 

zpěvák a nikoli jako právník, tak v tom jsem musel trošku korigovat ty jeho názory… 

no, a ten mladej, ten byl jasnej… od začátku, prostě tam byla jenom otázka toho, co 

vystuduje a kde se potom uplatní, no, protože já jsem začal… eh, podnikat, takže bylo 

automatický, že půjde se mnou. 

V: No, a kdybyste se teď ocitl na začátku výchovy svých synů a měl přitom dnešní 

zkušenosti, tak udělal byste něco jinak? 
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R: Samozřejmě, za prvé bych měl jiné finanční prostředky, než jsem měl v té době, byť, 

byť jsem měl víc než ostatní, ale tím, jak jsem se vracel až v roce 92, tak už jsem… ty 

dva roky prostě toho největšího boomu ztratil, tady se rozdávaly peníze a banky 

půjčovaly na cokoliv a… zatímco, když jsem se vracel já, tak už to nebylo tak všechno 

otevřené, takže mí kamarádi, se kterýma jsem v zahraničí byl, tak jsou dneska vysoce 

postavení, bohatí, protože využili tady ten boom, kterej tady byl, využili ty finanční 

prostředky, který jim pomohly, pomohly potom v tom podnikání. My jsme tam byli 

ještě s jedním kolegou v [název africké země], právě té Africe, a [kolegovo jméno] se 

vracel o dva roky dřív a vracel se za těch lepších časů. 

V: Hm. A co se týče výchovy těch synů? 

R: Co se týče výchovy synů, no, tak, eh… jsem měl zase výhodu v tom, že jsem na ně 

měl za prvé… v tom nejhorším věku, kterej oni měli, tak jsem měl dostatek času 

vlastně… se jim věnovat a do teď jsme velký přátelé a myslím, že oni de facto žádnou 

pubertu nezažili, protože oni se pohybovali de facto od těch dobrých osmi let jen 

s dospělými lidmi a protože… eh, ta komunita na tý, nebo v tý Africe de facto byla 

předurčená k tomu, protože tam eh… se všechno slavilo dohromady, všechno se prostě, 

setkávaly se všichni setkávali soboty, neděle se setkávali s dospělejma a těch dětí tam 

zas až tolik nebylo. Takže… takže oni spíš byli brzo vyspělí. Neměli ani čas tu pubertu 

nějak absolvovat. Takže… si myslím, že v tomhletom…jsme měli tu výhodu a svědčilo 

to i našemu vztahu, že do dneška jsme velmi dobří přátelé a de facto do nějakých 

pětadvaceti, sedmadvaceti let klucí bydleli u mě. Takže jako nepřekáželi jsme si. Takže 

si myslím, že jsem s nima prožil to nejlepší období, protože… Takže to asi předurčilo 

celej jejich život, protože jsou to chlapi rozumný a světaznalí a jazykově vybavený, 

starší syn si k tomu vzal francouzštinu, takže prostě myslím si, že jim to pomohlo, no, 

ale kdybych to dělal znova, tak by jim to pomohlo ještě víc, protože těch možností by 

bylo daleko víc, určitě by studovali na zahraničních školách, určitě by byli prostě, 

daleko lépe jazykově vybavený, to my už jsme chytali de facto ten konec. 

V: Tak to bylo tedy všechno. Tak vám děkuju. 

 

dopíjíme kávu 

 

Respondent se ještě zmiňuje o jazykové vybavenosti synů před odjezdem do Afriky. 

• před odjezdem měli pouze základy ruštiny 

• po šesti měsících pobytu v Africe už synové zvládali výuku fyziky, chemie v angličtině 
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• oceňuje rychlost, s jakou se synové naučili mluvit anglicky a to, že těmito jazykovými 

schopnostmi disponují dodnes 

• popisuje, jak škola požadovala to, aby se jeho synové nestýkali jak mezi sebou, tak 

s dalším jiným Čechem, aby nekomunikovali jen spolu a nevyhýbali se interakcím 

v angličtině 

 

V: A v té době pobytu v Africe tam manželka taky pracovala, nebo byla v domácnosti? 

R: Chvíli dělala na obchodním oddělení a pak už se starala o děti. 

 

• zmínka nebezpeční jedovatých hadů všude kolem ->disciplína synů – když jim otec 

řekl, ať tam zůstanou, věděli, že musí 

- „dobrá průprava pro život v Čechách“ 

• africká zkušenost – upevnění vztahu – dodnes 

 


