
Příloha 1 – Ukázka rozhovoru  
Jak vnímáš užívání vulgárních slov dětmi ve škole? A to je myšleno obecně nebo při 
hodinách…? Jakkoliv T ě napadá, může to být obecně i při hodinách… Já se 
přiznám, že, nevím, jestli tím, že jsem známá jako přísnější, tak při hodinách se musím 
přiznat, že vulgaritu neslyším. Při hodině si jí prostě neuvědomuju, samozřejmě, že 
o přestávce, kdy děti tolik nevnímají, že tam nějaký dospělák je, je to jiné. Nelíbí se mi 
to vůbec. Co musím říct, že se mi občas stane, že když sedím v kabinetě a děti jsou 
ve třídě o přestávce, tak někdy na ně musím vyběhnout, když jako vyloženě i rozumím 
něčemu vulgárnímu, takže nelíbí se mi to vůbec. Takže o přestávkách vulgárně 
mluví? No, no, to určitě, obzvlášť, když, jak říkám, jsem v kabinetu a oni neví, jestli 
tam jsem nebo nejsem. 
 
Obecně děti ve škole mluví vulgárně? Nemyslím si, že by to bylo u většiny, jsou 
ale někteří, kteří ty vulgární výrazy používají. Občas je to i tak, že jim ani nepřijde, že 
mluví vulgárně, že je to pro ně takový běžný…že použijí slova jako běžně, aniž by si 
uvědomovaly, že jsou vulgární.  
 
Když bys měla hodnotit vulgaritu v minulosti a dneska – ať už v rámci své praxe 
nebo jestli si vzpomeneš na svou základní školu. Když to už je tak strašně dávno… 
(smích) obecně si myslím, že samozřejmě ta vulgarita se postupně trošičku stupňuje, 
že zatímco dejme tomu v počátcích, když jsem učila nebo možná i když já jsem byla 
na nějakých těch školách – základní nebo střední, tak tam bylo běžný nějaký to „vole“ 
a tak dále, ale teď se to stupňuje a to „vole“ už pro ně není v podstatě nic vulgárního, je 
to pro ně běžný slovo, který používají a že teda používají daleko tvrdší slovník. 
 
Jakým způsobem souvisí podle Tebe vulgarita s věkem dětí? Já jsem měla 
příležitost, že jsem učila na gymnáziu a pak jsem přešla na základní školu a i když je to, 
jak říkám, s odstupem, protože jsem tam byla asi před pětadvaceti lety, tak si myslím, 
že si tam děti dávaly daleko víc pozor, aby je neslyšeli ti kantoři na tej střední škole, 
že na tej základce si neberou moc servítky a nějak mi to připadá, že některým to vůbec 
nevadí, že se vyjadřují vulgárně a přitom je může slyšet kantor nebo jakýkoliv dospělý 
člověk. Řekla bych, že naprostá většina to neřeší. Čím myslíš, že to je, že na tom 
gymnáziu si dávají pozor a na té základní škole až tak ne? Já si myslím, že na tom 
gymnáziu nebo střední škole obecně přijdou ty jakoby vybrané děti, které to mají 
v hlavě trochu víc srovnaný než na té základce to jednak a jednak prostě na té základce 
o těhlech věcech vůbec nepřemýšlí a že ty starší, kteří dejme tomu mají už i nějakou 
představu, co budou chtít jednou v budoucnu dělat, tak jsou zodpovědnější. 
Zodpovědnější k tomu, že k tomu jejich projevu by měla asi patřit nějaká slušnost 
na rozdíl od té vulgarity, kde možná si myslím, že na té základce se tím někteří, nemůžu 
říct, chlubí, ale že jim to připadá, jako že jsou…, že se před těma ostatníma můžou jako 
blýsknout. Takže tím vlastně něco získají… Jo, proto možná používají i ty tvrdší 
slova…Taky si myslím, že dneska je bohužel ta vulgarita i v televizi a myslím si, že ty 
děti z tý základky a já třeba nevím teď jaký jsou hry na počítači, který třeba ty děti 
sledujou, ale myslím si, že i tam nebude ta vulgarita nic divnýho, takže jim to připadá 
úplně normální, na rozdíl od těch starších a v podstatě už dospělých lidí na těch 
středních školách, kteří už vědí, že to není ten život, který je opravdu skutečný.  
 
Ve kterých situacích děti mluví ve škole vulgárně? Tak určitě, když jsou něčím 
rozhozený, naštvaný, to znamená dostanou poznámku nebo jsou pokáraný kvůli 
něčemu, co udělaly, to bych řekla, že je asi na prvním místě. A jinak, jak říkám, 
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u některých je ten slovník obecně takovej a i když jim není úplně ouvej, nejsou nějak 
přitlačený ke zdi, tak stejně ty tvrdší slova používají, asi právě tím, že si myslí, že jsou 
celkem normální, někteří, bohužel je mi jasný, že to slyší i doma.  
 
Která z těch situací, o kterých jsi mluvila je převažující? Nejčastější? Nejčastější je 
právě asi to, že je jim něco vytknuto nebo že se jim něco nepovedlo.  
 
Jaké reakce Tě napadají pro situace, kdy dítě použije vulgární slovo? Jak říkám, já 
když jsem v tom kabinetu a slyším tam přes ty zavřený dveře nějaký ty sprostší výrazy, 
tak se přiznám, že tam vletím docela dost naštvaná, někdy mě vytočí i taková běžná 
nadávka, jako že si mezi sebou soustavně „volujou“ a „krávujou“ a já nevím co. Takže 
jim většinou řeknu, jestli by to nemohly odvést do stáje nebo do chlíva, protože teď 
jsme ve škole. Něco v tomhle duchu. Když je to třeba, že na chodbě jdu za někým a oni 
si neuvědomujou, že za nima může být někdo dospělej, že je slyší, tak stačí někdy 
jenom tak pokárat nebo se podívat, zvednout obočí. Někdy i to na někoho platí, že se 
zarazí, někdy se občas i někdo omluví, ale moc často to nebejvá. Když jsi říkala, že 
pokáráš, co použiješ za větu? Třeba jestli to trošičku nepřehání, jestli se slyší, něco 
v tomhle duchu. Teď si honem neuvědomuju všechno, co jim říkám. 
 
Myslíš si, že děti jsou v některých hodinách vulgárnější než v jiných hodinách? 
Nebo obecně, ty jsi říkala, že ve svých hodinách neslyšíš vulgaritu, myslíš si, že jsou 
děti v některých hodinách vulgární? Bohužel jsou při některých hodinách vulgárnější, 
že si při některých hodinách dovolí říct víc. Čím to podle Tebe je? No…(povzdech) je 
to smutný, že musím i do našich řad, ale bohužel si myslím, že je to daný i osobou toho 
vyučujícího. Že ne všichni jsou důslední nebo…ne snad že by jim to nevadilo, to vůbec 
ne, ale že ty děti nemají… nevidí v nich takový respekt a že to zkouší a když jim to 
projde, tak se to stupňuje a je to častější a že pak se řeší problém, že v některých 
předmětech to bývá častější. Myslíš, že je to tím, že to dítě to vyzkouší a ten učitel 
na to nereaguje? Já samozřejmě při těch hodinách nejsem, ale byla jsem občas 
na nějakém náslechu v rámci třeba zavádějících učitelů a tam už třeba člověk pozná, 
jestli ten dotyčný bude mít respekt nebo ne nebo jestli má větší, menší, takže, když moc 
nereaguje na nějaký takový vystrkávání růžků dětí, tak to už si trošičku zadělává 
na problém, že ty děti si na něj budou dovolovat a že to pak časem sklouzne, nebo občas 
u někoho sklouzne i k té vulgaritě nebo nějakým výrazům, které si rozhodně myslím, 
že by děti použít neměly. Když říkáš zavádějící učitel, tak to se týká nastupujících 
učitelů. Myslíš, že se ty situace týkají převážně mladších učitelů? Já jsem se s tím 
setkala většinou u těch mladších učitelů, ale nemůžu říct, že by to bylo jenom, to vůbec 
ne. Takže může se to stát i u staršího učitele z nějakého důvodu? To určitě 
i u staršího učitele. A taky z důvodu respektu nebo z jakého důvodu? Obecně asi 
myslím, že jo, že ten člověk, když už je starší, tak je před těma dětma zavedený za ty 
léta, který v tý škole učí, protože ty děti si předávají ty informace, že si u něj můžou děti 
daleko víc dovolit, včetně třeba toho vulgárního vyjadřování. Myslíš si, že kdyby ten 
učitel na to zareagoval, tak ty děti by se stáhly? Ono u těch, kteří jsou mladší, 
si myslím, že mají tu výhodu v tom, že se to možná časem naučí. Netroufám si říct, že 
se to naučí na té stejné škole, kde už ten problém měli, možná…když u nás by měli 
problém, odejdou na jinou školu a ví, že tyhle problémy měli, tak jinde si na to dají 
pozor, dejme tomu, ale to je možná jenom moje nějaká představa. Pokud je to už starší 
letitý učitel a má ten problém dlouhý léta, tak si myslím, že je skoro nemožný, aby se 
najednou z něj stal ten, u kterého si to ty děti dovolovat nebudou. Takže ta tradice se 
s ním nese? Jo, že se to s ním veze, že ty děti nás mají nějak ocejchovaný. Jako 
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u tohohle je to v pohodě, bacha, tenhle je tvrdej a tak dále. Když říkáš tenhle je tvrdej, 
tak co by ten učitel v tu chvíli udělal, když by se zachoval tvrdě? Někdy tvrdě, až 
že…nevím, znala jsem i bývalý kolegy, kteří by vystartovali i třeba v tom smyslu, že by 
použili fyzický trest třeba.  
 
Jaký další reakce Tě napadají na to, když dítě řekne vulgární slovo? Může to být 
i tak, že je nepoužíváš, ale víš o nich, že existují. Někdy musím říct, že se i sama 
musím krotit, abych nepoužila něco ostřejšího. Ale myslím, že se mi to celkem daří. 
Ale většinou opravdu….ještě se mi třeba nestalo nebo neuvědomuju si, že bych někdy 
někomu chtěla za to napsat poznámku. Takže to zvládneš tím napomenutím? Myslím 
si, že jsem to zvládla vždycky napomenutím a tím, že jsem jim dala jasně vědět, že se 
mi to vůbec nelíbí, že by takhle mluvit neměly, že je to pro mě velkej problém a že teda 
nechci, aby pokračovaly. Ještě další reakce Tě napadá? Teď asi nevím.  
 
Která z těch reakcí Ti připadá nejvíc efektivní? Někdy možná to dítě trošičku, 
ne úplně zesměšnit, ale trochu ho jako shodit, aby si jako… jak jsem říkala, že tam 
ty voli a krávy běhají, tak říct: „Vy jste snad taky mezi nima?“ Aby si třeba uvědomili, 
že teď se mezi sebou nazývají nějakými zvířecíma titulama nebo zvířecími názvy, tak je 
trochu shodit s tím, že si uvědomí, že jsou lidi a ne že ten druhej je vůl a kráva. Možná 
i to mi připadá, že je v daný moment docela účinný. Čím to je, že tahle reakce je tak 
efektivní? Já doufám, že u někoho je to přece jenom trochu stud před těmi ostatními.  
 
Jaká z reakcí Ti přijde nejméně efektivní, v podstatě k ničemu? Skoro mi připadá, 
že neefektivní je napsat poznámku, že byl vulgární. Jako neřešit to ničím jiným, než že 
si vezmu žákovskou a napíšu poznámku: „Při hodině nebo o přestávce byl váš syn nebo 
vaše dcera vulgární nebo vyjadřoval se vulgárně.“ To mi připadá jako málo efektivní. 
Kvůli čemu? Mám pocit, že si dneska s poznámek obecně děti nic moc nedělají. 
A bohužel začínám mít pocit, že ani rodiče zrovna u těch, u kterých by se to objevovalo 
častěji, u kterých by to bylo častěji slyšet a měly by těch poznámek víc, tak většinou ty 
rodiče tohle neřeší, jako že by to byl nějaký problém, se kterým by měli něco dělat. 
Většinou se pak dozvím, že měl zakázaný jít na brusle nebo na fotbal nebo něco jiného, 
ale že to stejně neřešilo ten problém a že se to objevuje dál. Co myslíš, že by měli 
udělat rodi če, aby se ta poznámka stala efektivní? Co by mělo nastat v okamžiku, 
kdy mu dítě přinese takovouhle poznámku? Hmm. Já si hlavně myslím, že pokud 
napíšu jenom, že bylo dítě vulgární, tak si pod tím můžu představit cokoliv, takže kdyby 
se mi jako rodiči něco podobného stalo, tak bych asi chtěla vědět opravdu přesně, co ten 
můj syn nebo dcera použili, takže bych se šla zeptat a asi bych to dítě vzala sebou. 
To znamená, že bych chtěla přesně vědět, co se stalo, co použil a aby bylo to dítě 
donucené to přede mnou říct, protože si myslím, že samozřejmě doma to úplně neřekne 
a tím pádem jak říkám, tím, že jenom dostanu vzkaz, že moje dítě mluvilo sprostě, tak 
ono mi může napovídat, co chce, že jo. Může mi klidně říct: „Já jsem jenom řekl, že je 
debil, že je blbec,“ a ono to tak není. Mohlo to být daleko horší. Ale pokud se chci 
spolehnout, že to dítě mi říká pravdu, tak si myslím, že ne vždycky to tak je a chtěla 
bych to teda vědět přesně a aby u toho to dítě bylo a aby se jakoby zastydělo. Takže 
efektivita spočívá v tom, že se dítě zastydí, že použilo… To dítě by se mělo přinutit, 
aby se zastydělo i před rodičem, protože před učitelema si z toho zase tolik nedělají, 
přece jenom ty rodiče, si myslím, že jsou pro ně, řeknu, větší autorita. To by měli být. 
Takže si myslím, že by měli ti rodiče být daleko důslednější a víc spolupracovat v téhle 
otázce i s těmi učiteli.  
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Existuje situace, kdy Ti vulgarita dítěte nevadí? No…(smích) možná vulgarita…jde 
o to, co už považujeme za úplně vulgární. Nevadí mi ve chvíli, když je to…Já to uvedu 
na příkladu, co se mě osobně stalo v pátek, když jsme byli na exkurzi s deváťákama 
a čekali jsme než učitel koupí lístky do kostnice a bylo totální horko, až jako 
nesnesitelný. Seděli jsme na hřbitově a jedno dítě zjistilo, že nemá dost pití na celou 
cestu zpátky a přes ulici byl stánek nebo byl krámek a my jsme mu dovolili, aby si šel 
koupit to pití tomu jednomu chlapci. A teď najednou ve chvíli, kdy odešel, tak zákon 
schválnosti přišel učitel a že máme hnedka jít a honem honem a ten kluk byl jinde. 
Takže taková taková ta moje rychlá reakce byla…nevím přesně, co jsem v tu chvíli 
řekla, ale jako „Do prkýnka, ty vole, teď je pryč.“ Taková ta rychlá reakce nečekaná, 
kdy člověk nepoužije ty nejvulgárnější výrazy, ale že prostě s takovou rychlou reakcí 
něco ze sebe vypustí, tak pokud se do takové situace dostane dítě, tak bych řekla, že je 
to poznat, kdy takhle narychlo zareaguje. Ale i já jsem si honem uvědomila, co jsem 
řekla a chytla jsem se za pusu. Ale i tam člověk viděl, že ty děti jako pochopily, že jsem 
nechtěla být sprostá nebo nějak vulgární a že mě to zarazilo, že jsem se lekla. Takže 
kdyby se dítě dostalo do takovéhle nějaké situace, tak bych neřešila a nezlobila bych se, 
že použil nějaké ostřejší slovo. Čím to je, že Ti to v tuhle chvíli nevadí? Myslím si, že 
to v tu chvíli nesouvisí…Prostě to nějak navazuje na tu nečekanou situaci a já tím 
jakoby…neznamená to, že jsem chtěla použít nějaké silnější výrazy, ale jenom jsem 
rychle zareagovala. Teď to neumím úplně vysvětlit.  
 
Existuje situace, kdy Ti vulgarita velmi vadí? Já jsem to třeba sama nezažila, 
ale slyšela jsem vyprávění, že žák ještě na nižším stupni používal vulgární slova vůči 
vyučujícímu, ne sice úplně do očí, ale po té, co ten učitel opustí třídu, použije 
je záměrně, chce ze sebe vybít ten vztek na toho dotyčného před ostatními dětmi 
a velice jako tvrdě. Tak to se mi nelíbí vůbec. Jaká slova ten člověk použil? Já jsem 
to neslyšela, měla jsem to jen zprostředkovaně, použil: „Co si ta píča jedna zkurvená 
myslí.“ A použil to tak, že to skutečně ty děti kolem něj slyšely a té učitelce to donesly. 
Čím to je, že v téhle situaci Ti to zrovna vadí? Vadí mi, že vůči tomu učiteli nemá 
absolutně žádný respekt nebo… že z toho dítěte vypadla taková agrese, že dal najevo, že 
v té hlavě nic nemá nebo jak to říct.  
 
Dělala jsi někdy, že vulgaritu neslyšíš, ačkoliv jsi u ní byla přítomná? Pokud to 
nebyl případ, kdy jsem říkala, že mi to nevadí, tak mám pocit, že ne. Že aspoň tím 
povytažením obočí nebo nějak mimikou, ačkoliv jsem nic neřekla, tak jsem dala najevo, 
že to slyším.  
 
Když se vrátím k té situaci, kdy jsi říkala, že Ti to nevadí, když by dítě to vulgární 
slovo použilo, nechala bys to bez povšimnutí nebo bys nějak zareagovala? Asi nějak 
takhle podobně jenom skutečně gestem, mimikou, ale že by i to dítě z toho asi 
pochopilo, že v ten daný moment jsem mu to jakoby prominula.  
 
Vzpomeneš si na situaci, kdy Tě vulgarita dítěte překvapila? To asi ne, pokud 
neberu to, co řeklo to dítě o té učitelce, to mě samozřejmě překvapilo, ale u něj jsem 
toho nebyla svědkem, takže…z osobního asi ne.  
 
Je nějaká situace, kdy by vulgární slovo mohlo být vhodné? Asi někdy i jo. Mě teď 
napadá příklad, když se hodnotí práce některých politiků, tam i někdy mě napadá 
ostřejší slovník. Ale nevím, jestli tohle sledují děti a jestli by děti se v tomhle směru tak 
vyjádřily, ale myslím, že ty starší už asi jo, že už to asi sledujou. A někdy pokud by je 
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použily s tím, že by líčily nějakou takovou situaci, tak tam i nějaký ostrý slovo by bylo 
na místě. Jak by třeba zněla ta věta, kterou by v tu chvíli mohly použít? Úplně 
nevím, zda se to dá říct, to už skoro dneska není vulgarita, ačkoliv je to vulgarita, že tam 
sedí „volové.“ 
 
Ty jsi mluvila o tom, že něco už skoro není vulgární nebo naopak něco už je hodně 
vulgární, tak jaká vulgární slova považuješ za velmi silná, velmi vulgární? Hodně 
vulgární mi připadají vulgární názvy pro pohlavní orgány, ať ženské či mužské. Tak 
tam kde se titulujou tímhle způsobem, to už je pro mě opravdu hodně vulgární. Kvůli 
čemu? Tak vzhledem k tomu, že jsem párkrát učila sexuální výchovu a vždycky když 
jsem dělala v páté třídě přednášku na tohle téma a začala jsem s těmi dětmi mluvit 
a používat ty správné názvy, tak oni se tomu hodně chichotaly a já jsem se jim snažila 
vysvětlit, že to je normální název pro věc, který každý z nich má, ať už jsou to kluci 
nebo holky a že ty slova, která oni používají jako nadávky, tak že tím nevyjadřují to, co 
chtějí, že by chtěli mluvit, nevím, o penisu, ale že ten vulgární název to úplně sráží 
význam, tu hodnotu toho slova, té věci, toho orgánu. Prostě tak. Neumím to líp 
vysvětlit. Ještě další slova Ti přijdou hodně vulgární? Nelíbí se mi vůbec, když se 
používají zkurvená. Čím to je u tohoto slova? Mám to obecně spojený s velkou 
vulgaritou, ale nevím proč.  
 
Pak jsou nějaká slova, o kterých všichni víme, že jsou vulgární, jsou tak obecně 
chápané, ale pro nás až tak vulgární nejsou? Máš nějaká taková slova a případně 
jaká? To nejmenší co člověk slýchá: vůl, debil, blbec, kráva. I když ta „kráva“ už mi 
taky zase připadá vulgárnější než ten „vůl“, se kterým se kdysi začínalo a dneska už je 
zařazený mezi úplně běžně užívaný slova, který ty děti použijou ve větě za každým 
třetím slovem. Tak to jsou pro mě míň vulgární slova. Čím to je, že zrovna tyhle slova 
jsou míň vulgární? Asi proto, že jsme si navykli, že se používají prakticky normálně 
v běžné řeči. Aniž by se tím chtělo něco vulgarizovat nebo použít to jako nadávku, oni 
to neberou nebo nebereme to, my to samozřejmě občas použijeme taky, jako že někomu 
nadáváme.  
 
Je pro Tebe důležitější situace, ve které dítě vulgární slovo použilo a nebo 
intenzívnost toho vulgárního slova?  Já myslím, že situace.  
 
Když se ještě vrátím k t ěm reakcím na to, že je dítě vulgární, tak my jsme mluvili o 
tom, jaké využíváš ty. Ale je nějaká reakce, kterou kolegové využívají a ty jí 
neužíváš? Kromě toho, že vím, že někteří využívají tu poznámku a já jí třeba 
nepoužívám. Tak se přiznám, že jsem se tak úplně nikdy nevyptávala, jakým způsobem 
na to reagujou – na vulgaritu a jestli používají nějakou úplně jinou metodu než já, 
protože myslím, že na něčem se určitě shodneme, protože jsme spolu na chodbě, máme 
spolu dozory, takže pokud něco vyslechneme, tak každopádně jeden či druhej na to 
zareagujeme. A myslím si, že na to reagujeme většinou podobným způsobem. Ale 
záměrně a cíleně jsem se nevyptávala, jestli někdo používá ještě něco jiného. A ta 
reakce by byla taková, jako jsi říkala, to znamená nějakým způsobem upozornit, 
že ho slyšíš, nebo… Ano, aby si uvědomil, že teda říká něco vulgárního…oni si to 
často ani neuvědomují, ale že ho používá, že my to slyšíme, že to není v pořádku, aby to 
vzal na vědomí. Kvůli čemu to není v pořádku, že dítě použilo vulgární slovo? 
Protože ho většinou použije v situaci, která neodpovídá tomu…někdy je použijí, protože 
jsou naštvaní, protože je něco naštve, ale oni když je používají běžně, tak tam si 
myslím, že to není vůbec v pořádku, aby mezi sebou mluvily vulgárně. A kvůli čemu? 
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Nepřipadá mi to jako vhodnej slovník. Připadá mi, že máme daleko větší množství 
vhodných slov, kterýma by se mohli titulovat.  
 
Je nějaké řešení, které ty užíváš a kolegové s ním nesouhlasí? Myslím, že ne. 
 
Ty jsi říkala, že kdyby se Ti doneslo, že Tvoje dítě je vulgární, tak že by ses šla 
zeptat do školy, co to dítě řeklo. Máš nějakou zkušenost, kdy jsi řešila dětskou 
vulgaritu s rodičem?  Myslím, že taky ne, za ty léta jsem toho řešila dost, ale že bych 
tu kvůli vulgaritě měla rodiče ve škole, to asi ne. A kdybychom to vzaly imaginárně, 
kdyby sis je pozvala, jak myslíš, že by to vnímali? To je strašně těžký, dneska jsou 
rodiče různých typů, což už vidíme, nejenom když se přijdou třeba zeptat na rodičák, 
ale i třeba venku. Některý rodiče dětí, které učím, znám, jsou to třeba i moji kamarádi 
a tak dále, že vím, že reagujou úplně různě na nějaký výtky. Někdo si dá říct, 
někdo přijme tu kritiku toho dítěte s tím, že s tím něco udělá. Někdo to nechce slyšet, 
takže to jakoby odmítá. Já myslím, že to není obecně dané, že by to všichni vnímali 
nějakým způsobem. Myslím si, že v každým případě se mu to nelíbí. Určitě není rád 
a není spokojený, když slyší, že jeho dítě dělá něco špatně, i kdyby to bylo jenom, 
v uvozovkách jenom, to, že se jeho dítě vyjadřuje vulgárně. Takže určitě to nechce 
slyšet. Myslím si, že asi většinou ty rodiče budou bránit ty svoje děti… Když říkáš, 
že se mu to nelíbí, tak to znamená, že je nerad, že mu to říkáš, nebo že se mu nelíbí, 
že to dítě něco takového použilo, že mluví sprostě? Asi obojí, určitě se mu nelíbí, 
že to to dítě říká, na druhé straně si myslím, že nechce moc věřit tomu, že to tak je.   
 
Co je podle Tebe vulgarita? Nepřiměřený slovník, slovník, který neodpovídá běžným 
situacím. Na druhou stranu nemusí být vulgarita jen, že něco řekne, ale nějaký náznak, 
pohyb, gesta, i to může být vulgarita a nemusí to říct slovy.  
 
Používáš ty sama někdy vulgární slova? Přiznám se, že je někdy používám. Většinou 
když jsem jako řidič v autě. Dokážeš si vybavit, jaká slova používáš? Často použiju, 
že je někdo kretén. Vlastně nevím, jestli je vulgární, určitě je nevhodný, ale nevím, zda 
slovo kretén,…tak nevhodný je určitě a v autě ho používám hodně…nebo hodně, prostě 
ho používám tohle slovo. 
 
Použila jsi někdy vulgární slovo na půdě školy? Asi ano. A vzpomeneš si jaké slovo 
a v jaké situaci jsi použila? (Pauza.) No tak…Musela jsem být asi hodně rozčílená…já 
si nevybavím konkrétní slovo. Asi v dobách, kdy jsem byla na téhle škole na začátku, 
kdy jsem přišla z té střední školy a moje představa o žácích byla jiná, tak asi jsem 
jednala víc impulsivně a i nějaká slova jsem vypustila, ale neuvědomuju si teď honem 
kdy konkrétně.   
 
Použila jsi někdy vulgární slovo ve třídě? Myslím, že jo, stalo se mi to párkrát 
v souvislosti s tím, že oni něco použily a já jsem to po nich zopakovala. I když je docela 
šokovalo, že jsem to také vypustila  pusy.  
 
Tak jo, to je všechno, moc děkuju.  

 


