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ÚVOD
Žijeme v globalizovanom svete, v ktorom sa globalizačné procesy prejavujú v ekonomických,
sociálnych, kultúrnych aj politických sférach a migrácia predstavuje nepochybne jeden z
ústredných prejavov týkajúcích sa tohto fenoménu. Viacerí autori zaoberajúci sa danou
problematikou sa zhodujú na tom, že globalizácia má bezprecedentný charakter, to znamená, že s
väčšinou problémov, ktoré spolu s globalizáciou vyvstávajú sme sa ešte nestretli, a preto si
myslím že badateľská aktivita v oblasti týchto nových javov môže pomôcť k ich lepšiemu
pochopeniu.
Ako som už spomenula, migrácia je jedným z hlavných prejavov globalizácie a v rámci
globalizačných procesov zohráva dôležitú úlohu. Vo svojej bakalárskej práci som sa preto
rozhodla venovať problematike migrácie, a to konkrétne migrácii študentskej.
V súčasnej dobe počet migrujúcich študentov každoročne narastá. Milióny študentov trávia
niekoľko semestrov svojho vysokoškolského štúdia, prípadne celé svoje štúdium, na
zahraničných univerzitách. Vzdelanie získane na týchto univerzitách pre nich predstavuje veľmi
cennú časť kultúrneho kapitálu, ktorým neskôr disponujú a zároveň pomocou neho súťažia na
trhu práce. Zahraničné vzdelanie navyše naberá na význame práve teraz, v čase globalizácie a
prepojovania svetových ekonomík. Tento fakt si študenti veľmi dobre uvedomujú, čo určite
podnecuje aj ich motivácie na makro úrovni, a teda prispieva to aj k ich stále sa zvyšujúcej
medzinárodnej mobilite. Na mikro úrovni jednotlivých aktérov by sme však bezpochyby našli
mnohé ďalšie motivácie, ktoré ich stimulujú k migrácii.
Napriek tomu, že študentská migrácia je značne na vzostupe, nestává sa bohužiaľ predmetom
vedeckých analýz v súvislosti s globalizačnými procesmi rovnako často ako napríklad pracovná
migrácia, alebo rôzne typy nelegálných migrácií a pod. Ja by som preto svojou bakalárskou
prácou rada prispela, aspoň v malej miere, k prehĺbeniu poznatkov o tejto problematike, na
základe autentických výpovedí niekoľkých študentov, ktorí sa na medzinárodnej, študentskej
migrácii podieľali. Myslím si, že táto problematika si zaslúži väčšiu pozornosť vedeckých bádání
a opomenuté by preto nemali ostať ani názory a postoje samotných aktérov, pretože sú to práve
študenti, ktorí svojou stále sa zvyšujúcou mierou účasti na medzinárodnej migrácii, prispievajú k
zmene podoby nielen svojich hostiteľských krajín alebo krajín pôvodu, ale z dlhodobejšieho
časového hľadiska vplývajú aj na formovanie budúcej podoby súčasného sveta.
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Podnetom pre napísanie tejto práce pre mňa ďalej bola aj moja vlastná skúsenosť so
zahraničným študijným pobytom. Konkrétne som sa zúčastnila študijného programu Erasmus,
ktorý je z veľkej časti financovaný Európskou komisiou. V čase trvania môjho pobytu v
zahraničí sa však Európska komisia začala potýkať s finančnými ťažkosťami, dôsledkom čoho
malo byť zrušenie programu Erasmus (Šedinová). V tej dobe som si už bola vedomá toho, aký
obrovský (nielen) akademický prínos pre mňa a ostatných študentov možnosť štúdia v zahraničí,
sprostredkovávaná práve prostredníctvom tohto programu predstavuje. Preto som sa rozhodla
nahliadnúť do vnímania a povahy študentskej migrácie Erasmus študentov a priblížiť trochu viac
význam a prínos, aký pre študentov má. Takisto by som rada prostredníctvom analýz reflexií
jednotlivých aktérov poskytla relevantné dáta tým, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní o
budúcnosti tohto programu.
Cieľom môjho výskumu je prostredníctvom transnacionálného interpretačného rámca popísať
a pochopiť jednotlivé aspekty študentskej migrácie a zistiť či je vôbec možné v jednotlivých
migračných a postmigračných procesoch študentov pozorovať prejavy transnacionalizmu.
Takisto by som rada zistila ako môže zahraničná študijná skúsenosť, získaná prostredníctvom
programu Erasmus, prispieť k formovaniu transnacionálneho postoja a k osvojeniu si určitého
transnacionálneho vedenia študentov. Prostredníctvom analýzy skonštruovaných dát som sa
snažila pochopiť dôvody, ktoré študentov k migrácii viedli i to akú podobu samotná migrácia
mala. Snažila som sa poodhaliť akým spôsobom sa u vysokoškolských študentov so zahraničnou
študijnou skúsenosťou formuje vnímanie migrácie i ostatných migrantov v dnešnom svete.
Optiku transnacionalizmu som zvolila predovšetkým preto, že podľa môjho názoru dokáže
flexibilne reflekotvať migračné procesy v kontexte fenoménu globalizácie.
Svoju prácu som rozčlenila do troch častí. V prvej, teoretickej časti práce, predstavím to ako
je študentská migrácia konceptualizovaná v súčasnom spoločensko-vednom diskurze, akými
postmigračnými procesmi migrujúci študenti prechádzajú a takisto to, čím je študentská migrácia
špecifická. Popíšem aj samotný transnacionalismus a teórie transnacionálných sociálných polí a
transnacionálných identít. Priblížim aj podobu a ciele zahraničného, študijného programu
Erasmus.
V druhej časti predstavím metodologické postupy, ktoré som vo svojom výskume použila ku
konštruovaniu dát, zhodnotím kvalitu výskumu a zamyslím sa nad etickými otázkami spojenými
s mojím výskumom.

7

V tretej, a teda poslednej časti, predstavím interpretácie analýz a prostredníctvom nich
odpoviem na jednotlivé výskumné otázky, ktoré som si v tomto výskume položila.
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I. Teoretické zakotvenie práce
1. ŠTUDENTSKÁ MIGRÁCIA
1.1 Povaha študentskej migrácie
Dopyt po vyššom vzdelaní je dnes celosvetovo rozšírený a takisto aj ponuka a možnosti
vyššieho vzdelávania sa sú dnes na vzostupe. Mladí ľudia študujú už nie len vo svojich
domovských krajinách, ale stále častejšie môžeme sledovať ich túžbu študovať v zahraničí, na
viac či menej prestížnych univerzitách.
Ústav pro informace ve vzdelávaní uvádza, že v roku 2010 študuje mimo krajinu svojho
pôvodu viac ako 4 milióny študentov. Pričom najlákavejšími destináciami pre študentov sú v
súčasnosti Austrália, Kanada, Francúzsko, Spojené štáty, Nemecko a Spojené kráľovstvo a v
týchto krajinách tvoria zahraniční študenti viac ako 10% všetkých študentov v terciárnom
vzdelávaní spomínaných krajín (Kleňhová; Šťastnová ; Cibulková; 2011).
Je to pochopiteľné jednak preto, že v dnešnej globalizovanej spoločnosti je takáto zahraničná
študijná skúsenosť vysoko cenená, ak nie dokonca nevyhnutná, a jednak preto, že súčasné
globalizačné tendencie k tomu vytvárajú relatívne vhodné podmienky.
Univerzity ponúkajú svojim študentom širokú škálu študijných programov a výmenných
študijných programov v zahraničí, pričom sa tieto programy neobmedzujú len na daný kontinent,
ale výjazdy sa realizujú v rámci celého sveta.
Čím viac sa cestovanie do zahraničia stává bežnou záležitosťou a čím viac sa aj ekonomiky
jednotlivých štátov stávajú navzájom prepojené a závislé, tým viac si univerzity, ako aj študenti,
ktorí na nich študujú, uvedomujú potrebu pripraviť sa na tieto trendy dnešného globálneho sveta
aj prostredníctvom zahraničnej študijnej skúsenosti (Anderson, Lawton, Rexeisen, Hubbard;
2006).
Ak sa budeme pridržiavať Henigovej klasifikácie migrácie, tak z hľadiska časovosti môžeme
o študentoch vysokých škôl uvažovať ako o migrantoch dočasných, to znamená o takých, ktorí
nemigrujú s predstavou toho, že by v cieľovej krajine ostávali natrvalo, alebo, že by neustále
cirkulovali tam a späť, ale ktorí prvotne uvažujú o migrácii, ako o jednorázovej záležitosti.
(Henig; 2007).
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Čo sa týká dôvodov študentskej migrácie, respektíve motivácií podporujúcích študentov v
odhodlaní migrovať môžu byť do istej miery zhodné s dôvodmi ostatných migrantov, ale v
niektorých aspektoch môžu byť značne špecifické. To ako je táto problematika tématizovaná v
súčasnej vede by som rada predstavila v nasledujúcej kapitole.

1.2 Motivácia študentov k štúdiu v zahraničí
V histórii spoločenských vied by sme našli nespočet teórií zaoberajúcích sa migráciou. Všetky
tieto teórie vysvetľujú alebo popisujú určité typy migrácií, alebo ich jednotlivé zložky a aspekty
podľa toho, aký oborový prístup zvolili a z akej perspektívy na migráciu nazerajú. Častokrát je
hlavným odlišným znakom týchto teórií práve príčina alebo dôvod, ktorý považujú za
najdôležitejší v súvislosti s tým, prečo k migrácii dochádza.
Veľké množstvo prístupov vychádza z Neoklasickej ekonomickej teórie, ktorá sa zameriava
najmä na rozdiely v príjmoch a možnosti zamestnania sa v jednotlivých krajinách a zohľadňuje
teda predovšetkým ekonomické faktory. “Přístupy vycházející z neoklasické teorie (Neoclassical
economic approach) jsou známy také jako „push-pull teorie“, neboť za příčiny migrace považují
faktory, které migranty nutí opustit svou zemi původu (push factors) a jiné faktory, které je
přitahují do určitých cílových zemí (pull factors).“ (Vojtková; 2005). Táto teória síce neuvažuje
o študentoch ako o špecifických migrantoch mezi ostatnými medzinárodnými migrantmi, ale nie
je ani vylúčené, že by túto teóriu nebolo možné na študentskú migráciu uplatniť.
Avšak predpokladá sa, že študentov, takisto ako aj iných migrantov, môžu stimulovať aj iné
ak nie úplne odlišné faktory ako tie ekonomické.
Vincent-Lancrin (2008) napríklad uvádza, že hlavnými hnacími silami, ktoré mladých ľudí
motivujú k štúdiu v zahraničí sú „túžba podporovať vzájomné (cezhraničné) porozumenie;
potreba pohybu kvalifikovaných, odborných pracovníkov v rámci globalizovanej ekonomiky;
túžba získať niečo viac; potreba vzdelanej pracovnej sily v domácej krajine, vytvorená práve z
takýchto študentov, vo všeobecnosti potreba takýchto ľudí v novovznikajúcej ekonomike; a
mnohé ďalšie faktory ako napríklad znižujúce sa náklady na transport a komunikáciu.“
Ústav pro informace ve vzdělávání (2011) uvádza podobné faktory: „upevňování
akademických, kulturních, společenských a politických vazeb mezi zeměmi (zejména po vzniku
Evropské unie) až po dnešní nízké náklady na dopravu, rychlý a levný rozvoj a šíření nových
informačních a komunikačních technologií. Internacionalizace pracovních trhů pro vysoce
10

kvalifikované osoby je pro jednotlivce motivací pro získání mezinárodních zkušeností v rámci
jejich studia.“
Interdisciplinárný výskum Vladimíra Baláža, zameraný na migráciu študentov v Európe,
došiel k záveru, že to ako študenti migrujú v rámci Európy a to, čím je to ovplyvnené sa veľmi
podobá „medzinárodnému toku tovarov a poznatkov“. Pričom kritéria, ktoré študenti v rámci
migrácie do vysokej miery zohľadňujú sú najmä jazyková blízkosť a už existujúce „toky v
zahraničnom obchode a poznatkoch“. (Baláž; 2010). Ak k danej krajine majú študenti nejakým
spôsobom blízko, ak ovládajú jazyk, ktorý sa v danej krajine používá, ak k danej krajine majú aj
kultúrne blízko, alebo ju už v minulosti navštívili, to všetko zvyšuje šancu, že v prípade kedy sa
budú študenti rozhodovať medzi viacerými krajinami, rozhodnú sa práve pre túto.
Strach z neznáma, z novej krajiny, z novej univerzity a pod. môžu eliminovať práve poznatky
o danej krajine, a to nie len v podobe explicitných vedomostí, ale práve množstvo implicitných
znalostí, tzv. tacit knowledge, ktoré človeku pomáhajú zvládať náročné situácie, okrem iného aj v
súvislosti s migráciou. „Poznanie zvyšuje pocit kompetentnosti a tým aj ochotu riskovať. Ľudia
sú ochotnejší prijať riziko, ak sa považujú za informovanejších, resp. kompetentných, ako keď o
nejakej problematike nemajú vedomosti (…) pociťovaná kompetencia má silný vplyv na
rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty. Migračné rozhodnutia sú týmito podmienkami
typické. Okrem jazykových znalostí sa môže pocit kompetentnosti zvýšiť aj vďaka sume tzv.
tichých poznatkov (tacit knowledge), ktoré sa dajú nadobudnúť len osobnou skúsenosťou,
napríklad návštevou krajiny uvažovaného štúdia.“ (Tamtiež).
Takisto je dnes študentom možnosť štúdia v zahraničí značne uľahčená, a v porovnaní s
minulosťou je štúdium v zahraničí i omnoho prístupnejšie, najmä na základe postupne sa
zjednocujúceho systému terciárného vzdelávania.
O migrácii študentov môžeme dokonca uvažovať ako o inštitucionalizovanej migrácii, pretože
existuje množstvo inštitúcií v podobe mimovládných, vládných aj medzinárodných organizácií,
ktoré študentom poskytujú pomoc a rady, usmerňujú ich a predstavujú pre nich aj akýsi odrazový
mostík, a do istej miery aj oraganizujú tieto študentské migrantské prúdy, (čím zároveň aj
podporujú medzinárodnú migráciu). Mobilita študentov je podporovaná aj prostredníctvom
rôznych štipendijných pobytov, ktoré študentom okrem poradenskej pomoci poskytujú najmä
pomoc finančnú. (Vojtková; 2005).
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2. POSTMIGRAČNÉ PROCESY
Aj keď študenti tvoria špecifickú časť migračného spektra (o čom budeme hovoriť neskôr),
prechádzajú tými istými postmigračnými procesmi ako ostatní migranti. Prvým procesom,
ktorým študenti po príchode do novej krajiny prechádzajú je proces kultúrneho šoku.

2.1. Kultúrny šok
Po príchode do nového prostredia, do novej krajiny a spoločnosti sa študenti migranti ocitajú
v nových podmienkach, dochádza k novým sociálným interakciám, k stretu s novou sociálnou
organizáciou a organizáciou vzdelávania, s novým jazykom. Môžu sa stretnúť s novým typom
problémov, nazeraním na nich aj ich riešením, možu mať rôzne očakávania, ktoré môžu a
nemusia korešpondovať s realitou. Toto všetko samo o sebe je náročné aj keď si študenti sú
vedomí toho, že nová realita v hostiteľskej krajine bude odlišná, nehovoriac o študentoch, ktorí
nejakým spôsobom predpokladajú, že nová kultúra, do ktorej prichádzajú funguje rovnakým
spôsobom ako ich domovská kultúra. Študenti sa následne veľmi ľahko môžu stať “lost in
translation” ako to poeticky nazýva Zhou, pričom dopad ktorý na nich môže mať takáto nová,
doposiaľ nepoznaná, skúsenosť sa vo všeobecnosti nazýva kultúrným šokom (Zhou a kol.; 2008).
Bochner uvádza, že intenzita a doba trvania kultúrneho šoku závisí na “stupni odlišnosti
domácí a cizí kultury, na životní zkušenosti a individuálních schopnostech”. (Furnham, Bochner;
1986; In: Morgensternová; Šulová; 2009).
Psychológia túto problematiku častokrát tématizuje prostredníctvom pojmu akulturačný stres,
ktorý sa môže prejavovať na skupinovej, ako aj na individuálnej úrovni. “Může vyvolat strach,
zmatení, dezorientaci a depresivní reakce.(...) Na skupinové úrovni pak člověk přestává rozumět
mechanismům, na něž jej zvyklý (např. různé rozdělení rodových rolí, vztah k autoritám
apod.).(...)Setkání s novou kulturou...je v životě většiny lidí zátěžovou situací, s níž se více či
méně úspěšně vyrovnávají. Na druhou stranu je třeba říci, že někteří lidé kulturní šok neprožijí a
stresory, které u ostatních stres spouštějí, vnímají jako výzvu či příležitost.” (Tamtiež).
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2.2 Adaptácia
Adaptácia alebo adaptačné procesy, predstavujú istú formu sociokultúrnych procesov
prispôsobovania sa migrantov novému prostrediu, v ktorom sa v súvislosti so svojou migráciou
ocitajú. Nie je to však, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, jednosmerný proces, ktorým
prechádza iba samotný jednotlivec v novom, hostiteľskom prostredí, ale je to: „interakční proces,
probíhající mezi subjektem adaptace (jedincem, soc. útvarem) a prostředím, jímž se subjekt
adaptace vyrovnává s novými nebo změněnými faktory sociálního prostředí, a do tohoto
prostředí se včleňuje („nachází v něm své místo“ a pod.).“ (Geist; 1992).
Kimová (2000) tento proces považuje za proces bežný a prirodzený, ktorý je navyše v rámci
prispôsobavania sa novému prostrediu nevyhnutný. Snaha adaptovať sa predstavuje prirodzenú
potrebu dosiahnuť vnútornú rovnováhu a súlad so sociálnymi a kultúrnými podmienkami nového
prostredia. Na individuálných úrovniach migranti aktivizujú rozličné stratégie, ktoré im
adaptáciu umožňujú alebo dokonca uľahčujú.
Po príchode do hostiteľských spoločností však migranti neprechádzajú iba sociokultúrnou
adaptáciou ale prechádzajú aj rozsiahlými psychickými adaptačnými procesmi. Jedinec sa
pokúša o empatický vhľad do prostredia novej kultúry a o komplexné pochopenie kontextu tejto
kultúry. To do akej miery sú migranti psychickej adaptácie schopní závisí podľa Bochnera aj na
type osobnosti, na určitom “osobnostním vybavení, a rozlišuje teda štyri základní typy :

●

Asimilační typ brzy odmítne vlastní kulturu a bez problémů přejímá hodnoty a

normy kultury cizí, po čase dochází ke ztrátě vlastní kulturní identity.

●

Kontrastní typ prožívá rozdíly mezi vlastní a cizí kulturou, odmítá odlišnosti cizí

kultury a klade důraz na hodnoty typické pro jeho vlastní kulturu.

●

Hraniční typ považuje obě kultury za přínosné, v extrémním případě to

neumožňuje identifikaci ani s jednou kulturou.

●

Syntézní typ, ideální typ, jakýsi kosmopolita představuje splynutí obou kultur a

je nositelem “světové mysli” (Bochner; 1982; In: Morgensternová; Šulová; 2009).
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2.3 Kultúrny šok z návratu
Študenti, ktorí prichádzajú po nejakej dobe strávenej v zahraničí, zo svojho študijného pobytu
späť do krajiny pôvodu, sa častokrát musia vyrovnávať s ďalším z postmigračných procesov,
ktorým je kultúrný šok z návratu, v angličtine tématizovaný ako reverse culture shock alebo
reentry culture shock. Po tom, čo študenti zažívali novú realitu v hostiteľskej krajine a adaptovali
sa na nové prostredie, môže sa stať, že budú rovnaké problémy, aké pociťovali pri príchode do
tohoto nového prostredia, pociťovať aj pri návrate do domáceho, pôvodne “dobre známeho”
prostredia, čo môže ovplyvniť aj ich vzťahy s priateľmi alebo s rodinou, dokonca aj ich študijné
výkony. (McGraw a kol.; 2012). Pravdepodobne to súvisí aj s mierou do akej sa študenti v
hostiteľskom prostredí adaptovali, a takisto aj s mierou do akej boli so svojím pobytom spokojní
(Huff; 2001; In:McGraw a kol.; 2012).
U študentov sa kultúrny šok z návratu môže objavovať v rôznej intezite a takisto jeho prejavy
môžu byť rozdielne. Medzi najčastejšie prejavy patrí smútok, úzkosť, nepochopenie zo strany
druhých, túžba vrátiť sa do hostiteľskej krajiny, ale aj negatívne postoje voči domovskej kultúre
a krajine pôvodu alebo dokonca až depresívne stavy.
Pre niektorých študentov môže návrat do krajiny pôvodu predstavovať najťažšiu časť ich
skúsenosti so študijným pobytom v zahraničí (Gaw; 2000).

3. ŠPECIFIKÁ ŠTUDENTSKEJ MIGRÁCIE

3.1 Dočasnosť
Zahraniční študenti prichádzajúci do iných krajín so zámerom študovať sú považovaní v
prvom rade za dočasných migrantov (Hazen; Alberts; 2006). Kimová hovorí o viacerých
rozdieloch, ktoré môžeme pozorovať medzi dlhodobými a krátkodobými migrantmi. Hlavný
rozdiel je v odlišnej miere motivácie adaptovať sa. Krátkodobí alebo dočasní migranti sa
narozdiel od dlhodobých vyznačujú menšou potrebou kontaktu s novou kultúrou (Kim; 2000).
Hazen a Alberts vo svojej štúdii ďalej uvádzajú, že aj keď sú študenti považovaní za
dočasných migrantov a plánujú sa po ukončení štúdia alebo konkrétneho študijného programu
vrátiť do svojich krajín pôvodu, tak vo veľkom množstve prípadov sa to tak nedeje, a z týchto
zahraničných študentov sa nakoniec stávajú trvalý imigranti. Typické faktory, ktoré vplývajú na
motiváciu ostať v hostiteľskej krajine (v konkrétnom výskume to bola Minnesota a Wisconsin v
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Spojených štátoch amerických) sú profesné a ekonomické faktory, zatiaľčo osobné a
spoločenské faktory sú tie, ktoré študentov priťahujú späť do krajín pôvodu. Intenzita týchto
faktorov sa mení v závislosti na národnosti, pohlaví a študijnom odbore.

3.2 Miera asistencie
O študentskej migrácii je potrebné uvažovať aj ako o migrácii asistovanej. Asistencia je
študentom poskytovaná prostredníctvom domovskej univerzity a rozličných študijných
programov ako napríklad Erasmus LLP, Ceepus, Free-mover a mnohých ďalších štipendijných
pobytov. Školy sprostredkúvajú prvý kontakt so zahraničnou univerzitou, predstavujú akési
primárne zázemie, na ktoré sa študenti môžu kedykoľvek obrátiť. Nie je výnimkou, že školy
organizujú množstvo zoznamovacích stretnutí, ktoré študentom môžu uľahčiť vytváranie
sociálných vzťahov. Ďalej organizujú rôzne úvodné, informatívne prednášky, kde sú študenti
oboznámení so všetkým potrebným, v čom majú oproti ostatným migrantom neporovnateľnú
výhodu. Ďalšou nezpochybniteľnou výhodou je aj finančná podpora. Študenti pred začiatkom
pobytu spravidla obdržia štipendium, ktorým môžu z veľkej časti financovať svoje náklady.
Takáto miera asistencie študentom vytvára tzv. komfortnú zónu, to znamená, že im vytvára akúsi
pomyselnú oblasť alebo zónu, v ktorej sa študenti môžu cítiť príjemne a bezpečne. Dokážu
odhadnúť čo môžu očakávať, vedia ako sa majú správať, ako majú reagovať, v tejto zóne sa
dohovoria svojím rodným jazykom alebo môžu byť v neustálom kontakte so svojou vlastnou
kultúrou a pod., skrátka táto zóna sa im umožňuje cítiť komfortne. (Sieglová; In: Bittnerová;
Moravcová; 2006).
Aj keď študenti majú možnosť zotrvávať v týchto zónach komfortu, podľa Ogdena je dobré
ak z týchto zón vystúpia a pokúsia sa prostredníctvom svojho štúdia v zahraničí a života v novej
kultúre vysporiadať sa s rozdielnosťou danej kultúry, pochopiť v čom je odlišná i pochopiť
samotnú odlišnosť, čo koniec koncov môže mať na samotných študentov transformačný účinok.

3.3 Friendship networks
Bochnerov “model of friendship networks” týkajúci sa interkultúrneho kontaktu medzi
zahraničnými študentmi sa zdá byť stále aktuálny. Podľa tohto modelu si študenti vytvárajú tri
rôzne typy sociálnych sietí a každá z nich má špecifický, psychologický, význam.
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Primárnu sieť predstavujú krajania, alebo ľudia z ich domovskej krajiny, s ktorými môžu
vďaka novým technológiam bezproblémovo komunikovať aj zo zahraničia, na základe čoho si
študenti môžu udržiavať svoje kultúrne zvyklosti a hodnoty.
Druhú sieť tvoria predstavitelia hosťujúcej krajiny a to najmä, študenti, vyučujúci, školskí
poradci a koordinátori študijného programu, s ktorými zahraniční študenti vstupujú do interakcií,
pričom od nich môžu prevziať kultúrne relevantné zvyklosti a schopnosti, ktoré im môžu
pomôcť v úspešnom zvládnutí študijnej časti pobytu.
Tretí typ sociálnej siete predstavujú ostatní zahraniční študenti, ktorí nepochádzajú z ich zeme
pôvodu a prostredníctvom týchto priateľstiev alebo sociálných vzťahov si študenti môžu
prejavovať vzájomnú podporu a môžu spoločne zdieľať určité spoločenské udalosti a aktivity.
Tieto tri modely sú definované ako “monocultural, bi-cultural and multi-cultural friendship
networks.” (Bochner; Furnham; 2001; In: Zhou a kol.; 2008).

4. TRANSNACIONALISMUS
Približne do 90-tych rokov dominoval migračným teóriám a integračným politikám
prisťahovalcov asimilacionistický a multikulturný diskurz, pričom spoločnosť v zmysle
národného spoločenstva, bola považovaná za “teritoriálne a kultúrne ohraničený systém”. Avšak
v posledných rokoch sa v rámci sociálných vied začal objavovať nový interpretačný rámec
migrácie, ktorý nahradil toto ponímanie spoločnosti konceptmi (transnacionálných) sociálnych
sietí a (transnacionálnych) sociálných polí, ktoré flexibilnejšie reagujú na situáciu dnešných
migrantov, udržujúcich vzťahy, ktoré “prekračujú hranice národných štátov” (Kostlán).
Antropologičky Linda Basch, Nina Glick-Schiller a Cristina Szanton-Blanc sú jedny z prvých,
ktoré pociťovali potrebu znovukonceptualizovať migáciu, “která by již nebyla založena na
představě místa původu a místa přesídlení jako dvou oddělených a na sobě nezávislých sociokulturních a geopolitických jednotek. Místo toho definují transnacionalismus jako „proces,
pomocí něhož imigranti vytvářejí sociální pole, která spojují dohromady jejich zemi původu se
zemí, v níž se nově usídlili.“ (Glick-Schiller a kol; 1992; In: Kostlán).
Transnacionalismus už neinterpretuje migrantov, ako pasívne subjekty, ale sú to aktívní “hráči
volící mezi různými strategiemi a pohybující se mezi minimálně dvěma sociálními prostory,
které utvářejí jejich vzorce jednání a myšlení” (Tamtiež).
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Transmigranti už o svojom živote neuvažujú ako o určitom živote tam a o inom živote tu, ale
sami o sebe uvažujú ako o multilokálně situovaných, pričom sa snažia to “tam a tu” spojiť v
jedno. Ich vlastné sebaponímanie sa formuje v sociálných realitách nachádzajúcích sa na
viacerých miestach.
Transnacionalizmus a jeho vplyv na zmenu významov, postojov i na prežívanie samotného
“tu” a “tam” istým spôsobom ovplyvňuje aj vnímanie “domova”. Vertovec uvažuje o bifokalite,
ktorá vplýva na životné postoje migranta, i na to, akým spôsobom migranti svoj život organizujú.
Pričom uvádza, že táto bifokalita silno vplýva nielen na život a identity samotných
(trans)migrantov, ale ovplyvňuje aj životy a identity budúcich generácií, vyrastajúcich v takto
usporiadaných transnacionálných rodinách (Vertovec; 2006).
Transnacionalizmus ďalej odmieta predstavu migrácie ako niečoho nenormálneho, naopak
prítomnosť cudzincov, migrantov a pod. považuje za štandardný stav dnešného globalizovaného
sveta “...přítomnost cizinců v “naší” společnosti je podobně jako duální vztahy loajality či jako
mnohonásobné vazby solidarity běžnou součástí globalizovaného světa” (Szaló; 2007).

4.1 Transnacionálne sociálne pole
Vďaka globalizácii a zrýchľujúcim sa možnostiam komunikácie a transportu sa zmenšuje aj
abstraktná vzdialenosť medzi krajinami, na ktoré sú migranti nejakým spôsobom naviazaní, tým
pádom sa môžu približovať aj ich pôvodné a nové domovy a oni tak môžu byť aktívní aj “přeshraničně”. Táto “přes-hraniční” aktivita vytvárá podmienky pre vznik sociálného poľa, ktoré
prekračuje nielen hranice jednotlivých štátov, ale aj pomyselné politické a kultúrne hranice
(Szaló; 2007). “Tyto přes-hraniční aktivity vtahují jejich původní a nové domovy do jednotného,
sdíleného pole sociálního jednání.”(Tamtiež).
Migranti tak neudržujú len kontakty so svojím pôvodným domovom, ale paralelne s tým sa
začleňujú aj do svojich domovov nových. “Transnacionální, mobilní subjekty žijí ve světě
seskládaném z více kulturních zdrojů. Protože se vyznají v diverzních seskupeních významů,
mohou být doma na různých místech, tj. v různých životních světech zároveň.” (Hamar; Szaló;
2007).
Tradičná predstava “teritorializovaného” národného štátu ponímala štát ako štátnými
hranicami ohraničené územie, v ktorom žije spoločnosť, populácia zdieľajúca národnú kultúru,
pričom národné identity sa javia ako teritoriálne zviazané s daným územím štátu. Avšak
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transnacionalistická predstava deteritorializovaného národného štátu umožňuje do tejto
koncepcie včleniť aj jednotlivcov, ktorí sa vymanili zo štátom určených hraníc a žijú na území
iných štátov.
Už to nie sú štátne hranice a príslušné územie, ale sú to (transnacionálne) sociálné, politické a
kultúrne

aktivity

a

vzťahy,

ktoré

vytvárajú

spoločenstvo

občanov

určitého

štátu.

“Transnacionální vazby jsou tím pádem pojímany jako prostředek udržování loajality
přistěhovalců k národnímu státu jejich původního a/nebo nového domova.”(Tamtiež). Zaujímavé
je, že transmigranti si túto akoby nezviazanosť štátnymi hranicami neuvedomujú, alebo
nepripúšťajú a jednou z kategórií, na základe ktorej definujú svoju identitu je stále národ, alebo
rasa. “Jinak řečeno, transmigranti bez ohledu na jejich přeshraniční život neustále podléhají
symbolické moci národních států. Nesvázanost transnacionálních sociálních polí sama o sobě
nevede ke vzniku nových forem identit, pouze vytváří sociální podmínky pro možnost reflexe a
rekonceptualizace stávajících státních identitních kategorií.” (Szaló; 2007).

4.2. Transnacionálna identita
Vnímanie

vlastnej

(transnacionálnej)

identity

migrantov

je

formované

rôznymi

príslušnosťami, ktorých pôsobenie sa odráža v mnohých sférach a ohľadoch. “Avšak
transnacionální identita je pojmem, který neoznačuje nutně příslušnosti a imaginární komunity
kosmopolitního charakteru. Transnacionální identity přistěhovalců nepřekonávají zakotvenost
vztahů loajality a solidarity v místě původu, v etnické identitě či národní příslušnosti. Tyto
identity a společenství jsou považovány za transnacionální spíše z důvodu nad-národního
propojení lokálních, národních, etnických a náboženských identit. Z hlediska teorií
transnacionální migrace spočívá jinakost

těchto

identit v jejich

decentrovanosti a

deteritorializaci.(...) Jinak řečeno, transnacionální identity přistěhovalců mohou mít vysoce
partikularistický charakter, nemusí přesahovat národní, etnické a náboženské identity, tyto
jedinečné identity pouze propojují do souběžně existující konstelace vztahů transnacionálních
sociálních polí.” (Szaló; 2007).
Žitá každodennosť transmigrantov, každodennsť, v ktorej jednajú a konajú a v ktorej sú
formované ich identity sa zakladá na sieťach sociálných vzťahov, ktoré sa spojujú v
nadnárodnom priestore, v transnacionálnom sociálnom poli, ktoré je abstraktné a do istej miery
imaginatívne. Formovanie identít transmigrantov súvisí aj s novou formou prežívania miest a
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priestoru a takisto s procesmi imaginácie. Chavez hovorí o súbežných procesoch formovania a
udržiavania imaginárných komunít na základe vzniku transnacionálných sociálných polí
(Chavez; 1991; In: Szaló; 2007). Tieto imaginárne komunity, spoločenstvá a jednotlivé formy
imaginácie musia byť predovšetkým navzájom zdieľané, prostredníctvom čoho môžu fungovať a
pôsobiť.
Fenomén transnacionálnej migrácie poukazuje na diverzitu a bohatosť vzťahov, ktoré si
migranti môžu vytvárať k jednotlivým miestam i na to, ako táto prináležitosť k viacerým
miestam vplýva na formovanie kultúrných identít a sociálných realitých, v ktorých sa odohráva
sociálny život migrantov (Hamar; Szaló; 2007).

5. KONTEXT SÚČASNEJ (EURÓPSKEJ) MIGRÁCIE
ŠTUDENTOV

5.1 Boloňský proces
Jednou z prelomových udalostí v rámci harmonizácie štúdia v Európe bolo podpísanie
dokumentu s názvom Boloňská deklarácia, ktorú v r. 1999 podpísalo 29 európských krajín a
nasledovalo zahájenie tzv. Boloňského procesu. Tento proces má podporiť mobilitu študentov,
učiteľov a výskumných a vedeckých pracovníkov, a to najmä na základe zjednotenia
vysokoškolských titulov, ktoré je možné navzájom ľahko porovnať a ktoré sú transparentné.
(The Bologna Process; 2013).
Jedná sa o snahu vytvoriť spoločný, celoeurópský priestor pre terciárné vzdelávanie sa. Štáty,
ktoré danú deklaráciu podpísali, sa rozhodli reformovať (častokrát) zastaralý spôsob štúdia na
svojich univerzitách, pričom ich k tomu viedli snahy o vytvorenie „atraktivní a mezinárodně
konkurenceschopný Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education
Area – EHEA)“. Spoločným znakom je najmä rozčlenenie štúdia do troch stupňov-bakalárský,
magisterský a doktorský, vytvorili sa určité spoločné štandardy, synchronizujú sa systémy
získavania a prenosu kreditov vo forme ECTS a pod. (Boloňský proces).
Niet divu, že za takýchto priaznivých podmienok sa študenstká migrácia stáva stále častejším
javom.
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5.2 Erasmus LLP
Program Erasmus je programom Európskej únie a je súčasťou európského Programu
celoživotného učenia, Lifelong Learning Programme- LLP. Bol zavedený v roku 1987, pričom v
Českej republike funguje od roku 1998, a od tej doby umožnil absolvovať zahraničný, študijný
pobyt viac ako 2 miliónom študentov v rámci Európy (History of Erasmus Programme).
V súčasnosti na ňom particupujú univerzity všetkých členských štátov, ako aj univerzity
pridružených a kandidátských štátov. V Českej republike je tento program financovaný z
prostriedkov jednak Európskej únie a jednak MŠMT ČR.
Študijný pobyt trvá spravidla jeden až dva semestre a započítáva sa do štúdia na domovskej
univerzite. Jednotlivé univerzity, ktoré sú do tohoto programu zapojené, musia byť „držiteľmi
listiny University Erasmsus Chapter“, ktorá určitým spôsobom garantuje dodržiavanie záväzkov,
ktoré sa k tomuto programu viažu, na základe čoho sa následne môžu uznávať výsledky
dosiahnuté počas štúdia v zahraničí (Europa; 2012).
Program Erasmus, ako súčasť programu celoživotného učenia, si kladie za ciele najmä:
„

• podporovat realizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání;
• posilovat přínos vysokoškolského vzdělávání a dalšího odborného vzdělávání
inovačnímu procesu.“

A ďalšie, tzv. operatívne ciele sú:
„• zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a pedagogických pracovníků
v rámci Evropy, a přispět tak k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily
mobility studentů v rámci programu Erasmus a programů, které mu předcházely,
alespoň 3 miliony osob;
• zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými
institucemi v Evropě;
• zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského
vzdělávání a dalšího odborného vzdělávání získaných v Evropě;
• zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými
institucemi a podniky;
• usnadňovat rozvoj inovačních postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na
vysokoškolské úrovni a jejich předávání včetně předávání z jedné zúčastněné
země do dalších;
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• podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na
informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení“ (Program
celoživotního učení (LLP) Příručka 2013).
Študenti na takomto zahraničnom študijnom pobyte prichádzajú do styku so zahraničnými
študentmi z celého sveta, nie len s Európanmi, pretože jednotlivé univerzity sú zapojené do
viacerých projektov a programov v celosvetovom merítku. Majú tak možnosť prísť do styku s
rôznymi kultúrami, a na určité časové obdobie aj intenzívne zažiť možno trochu iný spôsob
života. Majú možnosť zoznámiť sa s hodnotami iných kultúr a spoločností a reflektovať ich.
Stávajú sa súčasťou nového vzdelávacieho procesu, prebiehajúceho v cudzom jazyku pričom aj
metódy výuky a spôsob nazerania na jednotlivé problematiky sa môže líšiť. Pre množstvo
študentov je toto prvá životná skúsenosť s pobytom v zahraničí a takisto prvá možnosť hlbšej
sebareflexie na základe konfrontácie nového života a množstva nových situácií, v ktorých sa títo
študenti ocitajú so životom pôvodným, v krajine pôvodu.

6. VÝSKUMNÝ PROBLÉM A VÝSKUMNÉ OTÁZKY
Na základe teoretických konceptov, z ktorých vo svojej práci vychádzam sa ako relevantné
javí štúdium povahy súčasnej študentskej migrácie vysokoškolských študentov, presnejšie to, do
akej miery je možné na študentskú migráciu nahliadať prostredníctvom transnacionálneho
interpretačného

rámca,

prípadne

ako

môže

zahraničná

študijná

skúsenosť,

získaná

prostredníctvom programu Erasmus, formovať transnacionálný postoj študentov. Takisto sa vo
svojom výskume budem zameriavať na to, akým spôsobom zahraničná študijná skúsenosť
formuje vnímanie migrácie i pozície migrantov vo svete.
Z povahy a rozsahu môjho výskumu nie je možné monitorovať každého jedného študenta
participujúceho na študentskej migrácii, ktorá je, ako som spomínala v úvode, veľmi bežným a
častým javom v súčasnom globalizovanom svete, a vytvoriť tak komplexný obraz migrácie
študentov.
Svoj výskum som obmedzila na hlbšie nahliadnutie do tejto problematiky prostredníctvom
poodhalenia reflexie svojej vlastnej migrácie niekoľkých vysokoškolských študentov,
študujúcich na českých vysokých školách, so zahraničnou študijnou skúsenosťou.
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V rámci danej problematiky si môžeme položiť viacero (výskumných) otázok, ktoré podľa
môjho názoru túto problematiku štrukturujú a odpovede na ne nám môžu uľahčiť porozumenie
fenoménu študentskej migrácie. Sú to nasledujúce otázky:

1. Aká je povaha študentskej migrácie a prečo k nej dochádza?

2. Ako zahraničná študijná skúsenosť študentov ovplyvňuje ich postoj k migrácii a
migrantom?

3. Nadobudli študenti špecifické (transnacionálne) vedenie a dochádza k jeho transferu?

4. Akým spôsobom si migrujúci študenti vytvárajú a udržiavajú sociálne pole a ako ho
reflektujú? Ako to sociálne pole vyzerá?

5.Čo pre súčasných študentov migrantov predstavuje domov a kde sa nachádza?

6.Ako študenti reflektujú svoju (národnú) identitu?

Pre skonštruovanie dát potrebných k zodpovedaniu týchto výskumných otázok som zvolila
kvalitatívnu metódu výskumu, ktorej jednotlivé kroky popíšem v nasledujúcej kapitole.
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II. Metodologická časť
1. METODOLÓGIA VÝSKUMU

1.1 Výskumná stratégia a techniky konštruovania dát
Tento výskum som realizovala pomocou kvalitatívnej výskumnej metódy, a to predovšetkým
preto, že cieľom výskumu bolo získať detailné informácie o tejto problematike (Švaříček,
Šeďová; 2007). Creswell napríklad o kvalitatívnom výskume uvažuje týmto spôsobom:
“"Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických
tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní,
holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí
zkoumání v přirozených podmínkách. “ (Creswell; 1998; In: Hendl; 2005). Pomocou
kvalitatívnej metódy som sa teda snažila poodhaliť a pochopiť vnímanie môjho výskumného
problému prostredníctvom reflexie samotných aktérov a poznať a popísať podstatu jednotlivých
javov z perspektívy aktérov.
Kvalitatívný výskum má okrem iného interaktivný charakter, čo znamená, že výskum sa
vyvíja v procese skúmania, a to najmä na základe skonštruovaných dát a následných nových
zistení. Takisto konštruovanie dát, ich analýza a interpretácia je súbežný proces, ktorý by mal
prebiehať po celú dobu trvania výskumu. Počas výskumu som preto aj ja stále prehodnocovala
nové, získané informácie a v závislosti na tom som sa snažila nasmerovať svoj výskum tak, aby
naozaj došlo k objasneniu mnou nastoleného výskumného problému.
Z dôvodu povahy výskumných otázok a cieľov výskumu som za najvhodnejší spôsob
konštruovania dát považovala verbálnu techniku dotazovania a konkrétne som zvolila
pološtrukturovaný rozhovor, ktorý mi umožnil nahliadnuť do predstáv a subjektívných názorov
jednotlivých informátorov bez toho, aby som ich úsudky vopred determinovala už
sformulovanými odpoveďami a definíciami ako je to napríklad v dotazníku (Švaříček, Šeďová,
2007). Odpovede na otvorené otázky mi pomohli porozumieť špecifickému vnímaniu sociálnej
reality konkrétnych informátorov.
Avšak som si vedomá toho, že získané dáta a výsledky môjho výskumu nemôžem zobecniť na
celú populáciu, ktorej sa daný problém týká a viem, že výsledky sú teda relevantné len pre mnou
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skúmanú vzorku informátorov. Ku komplexnejšiemu zmapovaniu danej problematiky by podľa
môjho názoru prispeli ďalšie podobné výskumy.
V priebehu výskumu som sa ďalej riadila induktívnou metódou, kde som sa pomocou
komparácie jednotlivých výpovedí získaných od mojich informátorov snažila nájsť určité
pravidelnosti, na základe ktorých som formulovala pravdepodobné a najmä predbežné závery
(Disman; 1993).
Samotné konštruovanie dát a konkrétne teda rozhovor som zahájila otázkami týkajúcími sa
neproblémových skutočností, aby som informátorov navnadila na rozhovor a na popisnú formu
odpovedí. Najčastejšie to boli otázky týkajúce sa asociácií k samotnému programu Erasmus,
alebo popisovanie toho ako k samotnému rozhodnutiu zúčastniť sa programu Erasmus došlo.
Jednalo sa, ako som už spomínla, o pološtrukturovaný rozhovor kde boli okruhy otázok a poradie
dopredu pripravené. Výhodou takéhoto rozhovoru oproti napríklad štrukturovanému rozhovoru
je hlavne to, že sa výskumník môže v priebehu rozhovoru dotazovať na ďalšie informácie
ohľadom podnetov, ktoré vznikli v priebehu rozhovoru a mohli by byť pre výskum prínosné,
prípadne meniť poradie pripravených otázok. Ďalšou výhodou je, že si účastníci rozhovoru môžu
navzájom neustále vyjasňovať, či naozaj rozumejú jednak otázkám, ale aj odpovediam. (Hendl,
2005). K zaznemenávaniu rozhovoru som použila diktafón, aby sa nestratili žiadne dôležité dáta
získané z rozprávania (Samozrejme s poučeným súhlasom informátorov.). Samotná príprava
otázok je veľmi dôležitá a nemala by byť výskumníkom podcenená. “Hlavní otázky musí být
pečlivě konstruovány s ohledem na to, aby neomezovaly nebo nepředurčovaly odpovědi a
zároveň aby pokrývaly zájem výzkumu.” (Švaříček, Šeďová, 2007). Pokúsila som sa vyhnúť
formulácii sugestívných otázok, ktoré by mohli skresliť, alebo ovplyvniť odpovede
respondentov, čím by sa znížila validita samotných, získaných dát.
Rozhovory prebiehali striedavo v českom a slovenskom jazykovom kóde.

1.2 Výber a povaha vzorky
Vzorka v kvalitatívnom výskume by mala reprezentovať nie populáciu jedincov, ale
populáciu problému a jeho relevantných dimenzií (Disman, 1993). To znamená, že vzorka
nemôže vzniknúť náhodne, ale že ju konštruujeme zámerne, po odbornej úvahe, pričom musíme
mať vždy na pamäti problém, ktorý skúmame. Do vzorku sa potom teda snažíme zaradiť také
jednotky, u ktorých sa jednotlivé aspekty nášho výskumného problému budú s najväčšou
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pravdepodobnosťou objavovať. Za výberovú stratégiu vzorky som zvolila účelový výber a
vytvorila som kritéria, ktoré jednotliví informátori museli spĺňať, aby som ich do vzorky mohla
zahŕnúť. Mojím výskumným problémom je študentská migrácia vysokoškolských študentov, a
preto som za vhodnú vzorku považovala študentov, ktorí už s migráciou majú skúsenosť.
Konkrétne som zvolila populáciu vysokoškolských študentov, ktorí sa zúčastnilli výmenného,
zahraničného študijného pobytu Erasmus, a to z toho dôvodu, že na takúto migráciu nahliadam
ako na migráciu asistovanú a dočasnú, čo považujem za homogenizačný prvok mojej vzorky.
Kritériom teda bola účasť na programe Erasmus a návrat z tohto programu sa nesmel uskutočniť
pred viac ako 15 mesiacmi, pretože po určitej dobe sa už spomienky informátorov oslabujú, čo
môže znižovať validitu výpovedí. Na výskume participovali študenti FHS, FSV a FF Karlovej
Univerzity, a teda študenti humanitných odborov. Takéto zovretie vzorku som zvolila z dôvodu
ďalšieho zvýšenia homogenity vzorku, a teda aj následnej validity. Študenti z rôznch oborov,
ktorí by sa nachádzali v jednej skúmanej vzorke môžu mať rozdielné pohľady na život a
rozdielné skúsenosti, ktoré ich názory a vnímanie mohli ovplyvniť rozdielnými spôsobmi, preto
som svoju vzorku obmedzila iba na študentov humanitných oborov. Čím netvrdím, že študenti
humanitných oborov majú totožné názory a pohľady, ale predpokladám, že by k sebe mohli mať
bližšie než so študentmi napr. technických odborov.
Kontaktovala som zahraničné oddelenie FHS s prosbou o rozoslanie žiadosti o účasť na
výskume. Zareagoval iba malý počet oslovených, ktorých som následne kontaktovala emailom.
Vzhľadom k tomu, že vzorka nebola dostatočne veľká na to, aby mi poskytla potrebné dáta
pre môj výskum, využila som ešte metódu “sněhové koule”, tzn., že informátori, ktorí sa
výskumu zúčastnili mi poskytli kontakty na dalších ľudí, eventuálne spĺňajúcích moje kritériá a
ja som niektorých z nich po dôslednom prehodnotení kontaktovala (Švaříček, Šeďová, 2007).
Takto som postupovala až do chvíle kým som nedosiahla teoretickú nasýtenosť, to znamená až
kým mi vzorka neposkytla bohaté dáta pre potreby môjho výskumu a nezodpovedala moje
výskumné otázky (Strauss; Corbinová; 1999; In: Švaříček, Šeďová, 2007).
Po dôslednom oboznámení s výskumom a s ubezpečením o zachovaní anonymity, možnosti
neodpovedať na ktorúkoľvek otázku či práve kedykoľvek odstúpiť od výskumu kontaktovaní
jednotlivci s účasťou súhlasili a uvádzali, že sa tak rozhodli najmä preto, že sa o svoje zážitky
chceli podeliť, boli otvorení a priateľskí a prejavovali radosť z rozhovoru (s výnimkou
niektorých “problematickejších” okruhov, o ktorých budem hovoriť neskôr).
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Rozhovor som viedla s deviatimi informátormi pri osobných stretnutiach, volila som skôr
kľudnejšie prostredia, jednak kôli kvalite nahrávky a jednak kôli pohode informátorov.
Rozhovory boli detalilné, hĺbkové a častokrát trvali viac ako dve hodiny, v priemere tak hodinu a
pól. Po zodpovedaní všetkých mnou položených otázok a po ukončení nahrávania mali
informátori chuť ďalej sa rozprávať a zaujímali sa aj o moje skúsenosti a názory na program
Erasmus. Myslím, že výskum sa niesol celkovo v dobrej atmosfére a že sa mi s informátormi
podarilo vytvoriť dôverný vzťah, aspoň čo sa týká potrieb výskumu.
Získala som bohaté informácie o danom probléme od určitého počtu informátorov, pričom títo
informátori, respektíve moja vzorka nepredstavovala populáciu, ale problém, ktorému som
chcela porozumieť.
V nasledujúcej tabuľke uvádzam pasportizačné údaje týkajúce sa mojej vzorky:
Tabuľka 1 Pasportizačné údaje
Miesto
Vek
narodenia

Dĺžka

Krajina

Absolvované

Rok

pobytu

výjazdu

štúdium

výjazdu

Velká

ZČU-Plzeň,

Británia

FHS

Inf.č. 1

24

Praha

1 semester

Inf.č. 2

24

Praha

1 semester

Španielsko

FHS

2012

Inf.č. 3

24

Praha

2 semestre

Francúzsko

FHS

2012

Inf.č. 4

23

Praha

1 semester

Francúzsko

FHS

2012

Inf.č. 5

25

Kladno

1 semester

Dánsko

FHS

2012

Inf.č. 6

24

Vyškov

1 semester

FSV

2012

Inf.č. 7

24

Humenné

1 semester

Dánsko

FHS

2012

Inf.č. 8

25

Čáslav

1 semester

Belgicko

FSV, FF

2012

Inf.č. 9

23

Vimperk

1 semester

Maďarsko

FHS

2012

Velká
Británia

2012

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov od informátoriek.

1.3 Analytické postupy
Aby som mohla prístupiť k ananlýze dát potrebovala som dáta najprv previesť do textovej
podoby. Zvolila som techniku doslovnej transkripcie, a s úmyslom zachovania autenticity som
pri prepisovaní do textovej podoby nezasahovala do štylistickej ani gramatickej formy a
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nemenila som ani rôzne slangové výrazy alebo špecifické formy vyjadrovania a popisovania
reality, práve preto, aby odpovede v rozhovore mohli byť podrobne a správne vyhodnotené.
S prepisom (a do istej miery aj s analýzou) rozhovorov som začala hneď po uskutočnení
každého z nich a to z dôvodu toho, že som ich mala v čerstvej pamäti a takisto preto, aby som
hneď mohla odhaliť chyby, ktorých som sa dopustila a aby som ich čo najskôr mohla odstrániť a
pri každom ďalšom rozhovore sa ich vyvarovať.
Dáta kvalitatívného výskumu sú značne neštandardizované a je potrebné tieto dáta redukovať.
Pričom prvú redukciu predstavuje už samotný prepis rozhovoru z verbálnej formy do formy
textovej. Ďalej je potrebné z tohto veľkého množstva dát rozlišovať medzi tými, ktoré sú pre
zodpovedanie výskumných otázok dôležité a ktoré nie (Švaříček, Šeďová, 2007).
Analytické postupy spracovania kvalitatívných dát sa líšia od spracovania kvantitatívných dát,
získaných napríklad v dotazníku, alebo od kvantitatívneho spôsobu spracovávania dát ako
takého: “Kvalitativní analýza je uměním zpracovat data smysluplným a užitečným způsobem a
nalézt odpověď na položenou výzkumnou otázku. Pouze výjimečně používáme ve větší míře
mechanické operace, jež jsou tak typické pro statistické metody.” (Hendl; 2005).
Najskôr som pristúpila k segmentácii získaných dát kedy som sa snažila dáta rozdeliť do
viacerých okruhov prislúchajúcích k jednotlivým oblastiam mojich výskumných otázok.
S rozhovormi som pracovala “manuálne” v tlačenej podobe, bez použitia akýchkoľvek
počítačových programov určených k analýze, a to čiste z praktických dôvodov, a síce, že mi to
viac vyhovovalo a dokázala som sa tak v rozhovoroch lepšie orientovať.
Ako ďalší analytický postup som použila „otevřené kódování“, ktoré Švaříček a Šeďová
(2007) považujú za univerzálný a veľmi efektívný spôsob analýzy dát. Najprv som vytvárala
deskriptívne kódy, ktoré boli zrozumiteľné pre mňa aj pre potreby môjho výskumu a uľahčovali
orientáciu v jednotlivých segmentoch. Následne som sa im snažila prideliť významové kódy tak,
aby mali “relevanci k výzkumným otázkám, konceptům a tématům”, ktoré som stanovila (Hendl;
2005). Po okódovaní všetkých rozhovorov som začala kódy kategorizovať, hľadať vzájomné
podobnosti, alebo rozdiely a opakujúce sa pravidelnosti a na základe toho som sa pokúšala o
relevantné interpretácie.
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1.4 Kvalita výskumu
Vzhľadom k tomu, že kvalitatívný výskum je už zo svojej podstaty málo štandardizovaný
ovplyvňuje to vo všeobecnosti jeho reliabilitu. Veľkú rolu totiž zohrává reaktivita a samotný
fakt, že prítomnosť výskumníka môže ovplyvniť procesy, na ktoré je výskum zameraný (Hendl;
2005).
Skreslenie mohlo nastať z mojej strany, na základe mojich subjektívných vlastností, mojej
osobnosti a názorov, pričom som určitým spôsobom mohla byť ovplyvnená aj preštudovanou
literatúrou k danej problematike. To všetko ma určite ovplyvnilo pri výbere a formulovaní
výskumných otázok, pri formulovaní a kladení otázok počas samotného rozhovoru, pri zbere dát,
aj pri ich samotnej analýze a interpretácii.
Takisto moja osobnosť mohla ovplyvňovať (priamo alebo nepriamo) informátorov, spôsob
akým odpovedali na otázky, mohli sa snažiť (či už vedome alebo nevedome) o vykreslenie
samých seba v lepšom svetle. S informátormi som bola v kontakte (prostredníctvom emailu) už
predtým než sme zahájili samotný rozhovor a myslím, že sme si už vopred na seba vytvorili
nejaký názor, na základe ktorého sme k tomu druhému pristupovali, aj keď som sa ja ako
výskumníčka snažila o neutralitu.
Takisto si myslím, že dôveryhodnosť môjho výskumu by sa zvýšila, ak by tento výskum
mohol byť realizovaný nielen na väčšej, ale aj na rozmanitejšej vzorke (študenti z rôznych
krajín), čo z časového hľadiska nebolo v mojej kompetencii, pričom to na tomto mieste
neuvádzam ako ospravedlnenie ale konštantujem to ako objektívny fakt.
Ďalším obmedzením je podľa môjho názoru krátka doba strávena v zahraničí, všetci moji
informátori strávili na Erasme iba jeden, prípadne dva semestre. Myslím si, že dlhšia doba
strávená v zahraničí by mohla informátorov ovplyvniť intenzívnejšie, čo by sa odrazilo aj na
výpovediach informátorov a následných záveroch môjho výskumu.
Ďalší aspekt, ktorý môže do istej miery skresliť závery môjho výskumu je gendrová
nevyváženosť skonštruovaných dát, pretože sa môjho výskumu zúčastnili iba ženy. Táto
jednostrannosť nebola cielená alebo úmyselná, došlo k nej prirodzenou cestou, kedy na výzvy
účasti na mojom výskume reagovalo iba týchto 9 informátoriek.
Takisto som si všimla, že rolu zohráva aj pamäť informátoriek. Informátorky, ktoré sa vrátili
len nedávno mali všetky potrebné informácie v živej pamäti a poskytli mi tak bohatšie dáta na
analýzu než informátorky, ktoré sa vrátili už pred dlhšiou dobou.
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Ako som už spomínala vyhodnotenie výskumu ani výskum samotný nemôže byť celkom
objektívny, z dôvodov popísaných vyššie. Je však dôležité, aby si túto skutočnosť výskumník
uvedomoval počas celého výskumu, aby ju reflektoval. Mal by neustále uvažovať o každom
svojom kroku, pre ktorý sa rozhodne a dopadov, ktoré tieto kroky môžu mať na proces výskumu,
zamýšľať sa nad tým, či naozaj skúmá to čo skúmať chce a kriticky uvažovať o jednotlivých
fázach výskumu a skonštruovaných dátach. Reflexivita zo strany výskumníka je neoddeliteľnou
a veľmi potrebnou súčasťou kvalitatívného výskumu (Guillemin; Gillam; 2004).
Reliabilitu výskumu som sa snažila zvýšiť aj tým, že jednotlivé časti výskumu som pravidelne
konzultovala s odborníkmi a na základe ich cenných pripomienok som svoj výskum korigovala.

1.5 Etické otázky spoločenskovedného výskumu
Etické hľadisko by malo byť zohľadňované a reflektované pri každom výskume, ktorý sa týká
človeka a jeho súkromných názorov a pocitov. Povinnosťou výskumníka je upovedomiť
informátora o priebehu a okolnostiach výskumu. Je nežiadúce, aby výskumník zatajoval pred
informátorom akékoľvek informácie ohľadom prevádzania výskumu a prípadných dôsledkov.
Je veľmi dôležité, aby mi informátori dôverovali, aby sa cítili bezpečne a neohrozene, pretože
len tak mi môžu poskytnúť informácie, ktoré nebudú ovplyvňované strachom alebo nervozitou.
Preto som všetkých svojich informátorov v rámci posílenia dôvery zoznámila s projektom
môjho výskumu, upovedomila som ich o anonymite výpovedí. Všetci sa výskumu účastnili
dobrovoľne, do ničoho som ich nenútila a takisto všetci vedeli, že výskum môžu kedykoľvek z
akýchkoľvek dôvodov opustiť.
V priebehu výskumu som sa nestretla so žiadnými väčšími etickými dilemami alebo
problémami. Mierne problematické sa javilo dotazovanie na oblasť sociálných vzťahov
informátoriek, konkrétne vzťahy s partnermi, na kotré mala ich zahraničná, študijná skúsenosť
rôzne vplyvy. Niektoré informátorky túto oblasť považovali za príliš osobnú a informácie mi
sprostredkovávali s menšou ochotou.
Ja som túto skutočnosť akceptovala, uvedomila som si svoje výskumné stanovisko a s
rešpektom k etike a ohľaduplnosťou voči informátorkam som sa upriamila iba na svoj výskumný
zámer, zhodnotila som, že tieto intímne informácie nie sú predmetom môjho badateľského
záujmu a odolala som pokušeniu sa na to dotazovať.
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III. Výskumná časť
Cieľom môjho výskumu bolo poodhaliť povahu súčasnej študentskej migrácie na vybranej
vzorke študentov českých vysokých škôl. Za hlavné ciele som si kládla:
•

Popísať podobu študentskej migrácie

•

Poodhaliť akým spôsobom a či vôbec táto zahraničná skúsenosť vedie k

formovaniu transnacionálneho postoja študentov a osvojovania si transnacionálného
vedenia
•

Pochopiť vnímanie migrácie a migrantov študentmi so zahraničnou študijnou

skúsenosťou.
•

Zistiť či je môžné študentskú migráciu interpretovať pomocou transnacionálných

teórií a priblížiť vytváranie (transnacionálných) sociálných polí týchto študentov
•

Prípadne priblížiť to, ako takýto študenti formulujú svoje predstavy o domove a o

svojej vlastnej pozícii v globalizovanom svete.
•

Ich postoje vychádzajú alebo súvisia aj s ich identitami, kotré som takisto chcela

poodkryť
V nasledujúcích kapitolách predstavím analýzy skonštruovaných dát s ohľadom na stanovené
ciele výskumu a pokúsim sa odpovedať na položené výskumné otázky.

1. POVAHA ŠTUDENTSKEJ MIGRÁCIE ERAZMUS
ŠTUDENTOV NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

1.1 Motivácia študentov migrovať
Na základe mnou realizovaného výskumu si dovolím tvrdiť, že medzi primárné motivácie
mojej vzorky študentov participovať v zahraničných študijných programoch nepatria
ekonomické motivácie, a teda nie sú v súlade s klasickou ekonomickou teóriou, ktorú som
spomínala v úvode práce. Omnoho častejšie sa vyskytujú motivácie, ktoré uvádza Baláž (2010).
Patria medzi ne hlavne prehĺbenie znalosti jazyka, ktorý sa v danej krajine používá. V súvislosti
s jazykom študenti uvádzajú, že hlavným dôvodom, pre ktorý sa rozhodli migrovať je práve
zlepšenie si vlastných kompetencií v danom jazyku, a to najmä z dôvodu, že dnešná situácia na
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trhu práce si vyžaduje veľmi dobrú znalosť cudzieho jazyka: “...takže jsem si říkala, že to taky
pomůže s angličtinou, což taky pomůže do práce.” (Inf. c. 6).
Ďalším dôvodom, ktorý študentov doviedol k rozhodnutiu migrovať je to, že samotná
zahraničná študijná skúsenosť je, podľa názoru aktérov, dnes na trhu práce veľmi cenená, a teda
prispieva k formovaniu profesnej trajektórie a pomáhá vytvárať istý formálný profil študenta na
trhu práce, ktorý je dnes žiadúci: “Tak vzhledem k tomu jaké dva obory studuji tak sem si říkala,
že čím víc toho budu mít v životopise, tím líp.” (Inf. c. 6) alebo Informátorka č. 5 uvádza: “...a že
i pak člověk má do životopisu něco, že někde studoval v zahraničí.”
Avšak nie u všetkých informátoriek sa jednalo v prvom rade o formovanie svojho profesného
profilu. Okrem tejto trhom vynútenej, splnenej kolonky v životopise je to aj prirodzená túžba po
štúdiu, po zakúsení nových študijných dimenzií v zahraničí: “Motivace byla i to, že jsem chtěla
poznat, jak se učí na jiný škole...tak já studuji antropologii, a to je celkově o poznávání nových
kultur, a tak mě to zajímalo i jak se jinde učí, tak asi to no...to byla ta největší motivace. “ (Inf. č.
5). “...poznat přesně ten jinej systém výuky a možná se naučit i něco jinýho..z tohodle...hlediska.”
(Inf. č. 3).
Mnohé motivovalo i prostredie, krajina, v ktorej sa štúdium malo uskutočniť, a teda sa jednalo
skôr o prežitie príjemného zážitku a akademické motivácie sa javili ako druhoradé: “Tak jsem si
nakonec vybrala moře. Ani to nebylo kvůli tý škole, která tam je...spíše prostě to prostředí...”
(Inf. č. 4). Ďalšia informátorka mi na otázku na základe čoho sa rozhodovala kam vycestuje
odpovedala: “Podle velikosti města. Protože já jsem z velkýho, hlavního města, že jo. Já jsem na
kulturu, na to žití, které člověk má, restaurace a podobně...Ale potom jsem se dívala i na ten
program, jakoby předměty.” (Inf. č. 2).
Motiváciou ďalej môže byť aj to, že si študentky uvedomovali, že sa jedná o asistovanú
migráciu a motivovala ich najmä finančná podpora: “...lákalo ma skúsiť si žiť v Škandinávii,
vybrala som si Dánsko, vedela som, že sa tam nikdy sama na pol roka nedostanem, lebo viem, že
je to finančne nákladné, takže to bola ďalšia motivácia, že som vedela, že na to dostanem
peniaze.” (Inf. č. 7). Informátorka č. 5 to hodnotí podobne: “...přišlo mi hrozně obrovská
příležitost pro ty vysokoškoláky, že mohou takhle od školy vyjet a mají to i takhle financovaný”.
Veľmi častým dôvodom pre migráciu je predstava nadviazania nových priateľstiev, nových
sociálných kontaktov, ktorá sa mojej vzorke študentov s účasťou na zahraničnom študijnom
pobyte spája: “..celkovo som sa tešila, že spoznám nejakých nových ľudí, že už to tu začínalo byť
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fádne, že tí ľudia, ktorí boli v mojom okruhu, tak ma v poslednej dobe nie až tak napĺňali, zdalo
sa mi, že stagnujem...takže som chcela spoznať nejakých nových ľudí.” (Inf. č. 7). Informátorka
č. 5 uvádza: “...takže když jsem se dozvěděla jako by, že si můžu podat tu přihlášku na ten
Erasmus, tak jsem se rozhodla, že toho využiju, prostě k nalezení nových přátel i mimo Českou
Republiku. Což není úplně jednoduché, když někam nejedeš na na delší dobu.”.
Ďalším častým dôvodom, ktorý sa u študentov vyskytuje je akási túžba po samostatnosti,
túžba zmerať si svoje vlastné sily, svoju dospelosť možno, zakúsiť si vlastnú zodpovednosť,
pričom ju informátorky definujú aj takto: “Nikdo ti nepomůže, když máš nějakej problém. Musíš
si pomoct sama(...)musíš vědět za kým máš jít. Nemáš tam ty rodiče, nemáš tam toho partnera.
Musíš se nějakým způsobem domluvit v cizím jazyce.” (Inf. č. 8). Informátorka č. 1 to reflektuje
podobne: “Do Anglie jsem jela hlavně poznat sama sebe, jestli jsem schopná prostě být takhle
někde, bez kohokoli. Protože když je nějaký problém, tak nepomůže maminka, rodiče.” Podľa
Hogana a Astonovej je jedným z 5 krokov pri prechode do dospelosti práve “opuštění společné
domácnosti s rodiči”. (Hogan; Astonová; In: Havlíková; 2010).
Mnohým informátorkám sa Erasmus ako študijný program javí ako výborná príležitosť, ktorá
je vysokoškolským študentom poskytovaná, a preto to považujú za vhodné využiť: “...Protože
když to nezkusíš, tak to v tobě zůstane už nafurt, že si jako mohla, ale neudělala si to.
Samozřejmě, ono je mnohem jednodušší zůstat, než odjet. Je to mnohem jednodušší. Mohla jsem
si říct, že nepojedu, že tady zůstanu (...) ale to si pak nedovedu představit jak bych se teď cítila.
Jako to by ti nestačil ten pocit, že jsi jako mohla, ale z vlastního rozhodnutí si jako nejela...To by
ti jako omluva nestačilo.” (Inf. č. 6). Ďalšia informátorka to tiež vníma ako možnosť, ktorú je
vhodné využiť: “...řekla jsem si teda, že jo, protože mi to přišlo škoda nevyužít, když tady ta
možnost byla a říkala jsem si, že kdybych třeba pokračovala na magistru, tak kdo ví, jestli, třeba
to bude náročný, třeba už nebudu chtít na Erasmus. A teď zrovna mám ten čas, tak jsem jela.”
(Inf. č. 9). Tá istá informátorka, ako jediná, uvádza aj zaujímavé kritérium prečo si vybrala danú
krajinu, ktorým bola akási genealógia alebo atraktivita daného miesta v súvislosti s jej predkami:
“...jedno z kritérií bylo vlastně, že můj dědeček je Maďar, teda že byl Maďar a takže to bylo
takový zpátky ke kořenům.”
Zaujímavým aspektom v súvislosti so študentskou migráciou, na mojej vzorke je fakt, že
informátorky, predtým než dospeli k záverečnému rozhodnutiu migrovať alebo nemigrovať,
reflektovali svoje sociálné vzťahy, ktoré v krajine pôvodu majú, a to najmä vzťahy, o ktoré je
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potrebné sa starať a nejakým spôsobom ich intenzívne udržiavať, a teda partnerské vzťahy. U
mnohých z nich sa tento záväzok prejavoval ako prekážka alebo minimálne tieto záväzky
vykazovali brzdný potenciál v odhodlaní migrovať, pretože migráciu iba jedného z partnerov
považovali za ohrozujúcu. “Poprvé jsem uvažovala o Erasmu už ve druhým ročníku, ale v tý
době jsem měla přítele a nechtěla jsem ho opustit a myslela jsem si, že to by rozbilo náš vztah.
Takže až když jsem se s ním rozešla, tak pak v září jsem si podala přihlášku na Erasmus.” (Inf. č.
2). “No ja som v podstate nechcela veľmi ísť, a to z jediného důvodu, že som sa bála, že to náš
vzťah nejakým spůsobom môže narušiť, alebo, že viem, že veľa vzťahov sa rozpadne práve...a ja
som nechcela, aby to takto dopadlo práve...” (Inf. č. 7). “A teď máš tady z toho jako odjíždět a
riskovat, že jako jsi potkala někoho s kým je to všechno super... a...a...odjedeš a možná sice si
jako zapíšeš položku do životopisu, ale možná jako na té druhé, životní straně se to prostě celý
jako sesype, protože prostě ty jseš pryč. No a tak toho jsem se jako, já jsem se toho bála...” (Inf.
č. 6).
Tieto silné emočné väzby v krajine pôvodu boli jediným dôvodom, pre ktorý informátorky
zvažovali možnosť nemigrovať.
Na druhej strane motiváciami hovoriacimi v prospech migrácie boli najmä dôvody súvisiace s
formovaním profesnej trajektórie (cudzí jazyk a zahraničná študijná skúsenosť), ekonomické
faktory (finančná podpora), predstava príjemného zážitku, rozšírenie sociálnych sietí,
osamostatnenie a mnohé z nich to takisto vnímajú ako jedinečnú príležitosť, ktorá je
poskytovaná výlučne vysokoškolským študentom.
Všetky tieto motivácie sa u informátoriek kumulujú a navzájom kombinujú náhodnými
spôsobmi, preto nie je možné v tejto súvislosti uvažovať o nejakých konkrétných motivačných
modeloch.

1.2. Asistovaná migrácia
Migrácia študentov prostredníctvom programu Erasmus je asistovanou migráciou. Tento
program podporuje šudentov najmä finančne a takisto zabezpečuje samotné štúdium na
zahraničných univerzitách, v podobe rôzných dohôd, kedy majú študenti možnosť študovať na
partnerských univerzitách.
To samo o sebe nie je málo, ale tento program ďalej spravidla sprostredkuváva študentom
ubytovanie a akési zázemie v prípade výskytu komplikácií. Samotní študenti si túto asistenciu
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uvedomujú v rozličnej miere, a pre ilustráciu uvádzam na niekoľkých príkladoch, ako taká
asistencia môže vyzerať v praxi: “Oni se o nás starali od prvního e-mailu až do posledního
rozloučení minulý týden.(...)odvezli nás přímo na kolej, na koleji nám ukázali kde máme
podepsat jaký papíry s těmi papíry, ukázali nám pokoj a odnesli kufry do pokoje.(...)druhý den
nás odvezli na Univerzitu, aby nám ukázali kudy se chodí na Univerzitu...tam nám všechno
ukázali(...)ke konci týdne nám tam představili jako erasmákům nějaké psychology, kdyby nám
bylo nějak špatně tak máme svoje psychology.(...)z koleje poslali takovej jako online tutoriál
prostě o životě na kolejích.” (Inf. č. 6).
Samozrejme nie vo všetkých prípadoch bola asistencia tak markantná, no už len len samotný
fakt, že vôbec bola, predstavuje určitým spôsobom uľahčenie celého procesu migrácie, v čom
majú študenti migranti neporovnateľnú výhodu oproti ostatným migrantom. Jednotlivé
univerzity majú vo zvyku organizovať aj rôzne informačné schôdzky o školskom systéme, o
živote v danej krajine, čím študentom naozaj pomáhajú zorientovať sa, respektíve pripraviť ich
na nové prostredie, čo si študenti uvedomujú a naozaj oceňujú: “Ale taky jsme měli na začátku
takový ty organizační schůzky, kde vlastně ti vysvětlí různý, já nevim pravidla tý školy, nebo ti
vysvětlí jak to tam chodí v tý Budapešti a na co si dát pozor a tak. A to bych jako asi taky sama
nevěděla, takže jako nějaký užitečný informace ti dají a je to určitě dobrá věc.” (Inf. č. 9).
Takisto môže táto asistencia pôsobiť aj ako eliminátor stresu, ktorý je nie neobvyklým
sprievodcom migrácie, čo študenti takisto hodnotia kladne: “A jěšte na naší škole je absolutně
fungující ta zahraniční kancelář, která je naprosto perfektní, člověk jim napíše email, kdy jako
oni do druhýho dne odepíšou, takže člověk se nemusí vůbec bát, nemusí se stresovat.” (Inf. č. 2).
Asistencia sa prejavuje aj v tom, že tento študijný program respektíve jednotlivé univerzity sú
sprostredkovateľom prvotného kontaktu a prostredníctvom školou organizovaných programov
uľahčujú študentom nadväzovanie sociálných kontaktov a vzťahov, čo si študenti takisto
uvedomujú a sú za to vďační. “...pak jsem se snažila tak jako, nějak lehce navazovat kontakty ve
škole, ty první dny a hnedka chodit třeba na nějaký ty akce, když se někdy něco jako proslýchalo,
že někdy něco bude, třeba i pro ty spíš cizince a erasmáky(...)to jako člověk je za to hrozně rád,
protože tam ze začátku bere strašne moc kontaktů, jako spoustu lidí, ti všichni jsou takový jako,
nadšení, hnedka jsi vymění facebooky a pak už se to jako...pak už to jede, pak už si člověk tam
najde ty kamarády.” (Inf. č. 3).
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2. TRANSNACIONÁLNE VEDENIE
Zahraničná študijná skúsenosť vstupovala do rôznych sfér života študentov.
Okrem iného sa dotýkala aj ich vedenia, o ktorom môžeme uvažovať ako o transnacionálnom.
Toto (transnacionálne) vedenie následne ovplyvňovalo určité roviny sociálnej reality
zahraničných študentov (napríklad reintegráciu do spoločnosti v krajine pôvodu), pričom však
študenti v tejto súvislosti tématizujú problém uplatňovania tohto nového vedenia v krajinách
pôvodu.

2.1. (Ne)vedenie - Kultúrny šok z návratu
Moja vzorka študentiek, migrantiek bola relatívne dobre oboznámená so situáciou po
príchode do hostiteľskej krajiny, respektíve, ako som spomínala v predchádzajúcej kapitole, zo
strany univerzít a samotného programu Erasmus je možné hovoriť o akejsi asistencii pri
adaptácii, práve prostredníctvom poskytnutých informácií aj reálnej, fyzickej pomoci, ktorá bola
študentkám k dispozícii.
To mohlo prispieť k tomu, že informátorky popisujú buď židen alebo veľmi jemný kultúrny
šok, adaptácia v novom prostredí prebehla bez väčších komplikácií. Ak sa prejavy kultúrneho
šoku objavili, boli spôsobené najmä chýbajúcím sociálným kontaktom v prvých momentoch po
príchode (ktorý však opäť univerzity rýchlo sprostredkovali).
Avšak takmer všetky informátorky, či už viac alebo menej, tématizovali odpovede na moje
otázky ohľadom návratu alebo obdobia po návrate zo zahraničného, študijného pobytu
prostredníctvom popisovania kultúrneho šoku z návratu, korý zažili.
Každá ho zažila v rozličnej intenzite, ale rozhodne si ním všetky prešli, pričom najčastejšie
spomínali pocity ako smútok a nostalgia, dezorientácia, určité vytrhnutie z reality. Popisujú ho
napríklad aj takto: “Přijedeš a děláš najednou...přijde ti, že ses jakoby hrozně změnila a
nedokážeš přesně popsat jak ses změnila a přijde ti všechno...přijedeš sem a přijedeš si jako,
jako cizí tady(...)prostě cejtiš se vytržená, protože ti přijde, že máš bejt jako někde jinde a je blbý
jako jít hodně, hodně dopředu, a pak se jako vrátit zpátky, i když jako na tom místě odkud jsi
odcházela bylo dobře.” (Inf. č. 8). Alebo napríklad aj takto: “Prostě takový jako mimo stav...to de
stašně těžko popsat...takový stav, kdy jako jsem a kolem mě ty lidi jakoby proplouvaj...a možná je
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kolem mě i nějaká zátarasa, nějaká bublina a oni jsou za tou bublinou. A já si jdu, jsem ve svých
myšlenkách a oni tak projížděj.” (Inf. č. 1).
Avšak máloktorá z nich si bola vedomá o čo sa jedná, a mnohokrát tieto procesy ani
nedokázali pochopiť. Informátorka č.1 mi na otázku ako si vysvetľuje to, že zažívala svoj “mimo
stav” odpovedala: “No to já právě vůbec nevím. A snažila jsem se nad tím i přemýšlet, proč
jako?(...)Takže jsem jako vůbec nechápala proč se mi to děje když jsem se vrátila. Jako doma na
mě byli všichni hodní, tady vůbec nebyl problém. Já prostě vůbec nevím.”
Z povahy odpovedí vyplýva, že informátorky o kultúrnom šoku z návratu neboli vopred
informované, v takej miere v akej boli informované o kultúrnom šoku z príchodu do hostiteľskej
krajiny, avšak teraz, po tejto vlastnej, zahraničnej skúsenosti, získali toto (transnacionálne)
vedenie, ktoré informátorky reflektovali a uvedomovali si na individuálných úrovniach.
Informátorky zároveň, na základe tohto vedenia, začali uvažovať o možných spôsoboch
adaptácie, ktoré by pri opakovanom návrate zo zahraničia a kultúrnom šoku z neho dokázali
aplikovať, aby kultúrny šok zmiernili, to znamená, že uvažujú o uplatňovaní tohto
nadobudnutého (transnacionálneho) vedenia: “A kdybych se ještě někdy takhle vracela odněkud,
tak vím, že bych byla tak maximálně s 2-3 lidma, minimálně teda ty první tři dny. A dám si ten
klid, že jako víš, že už seš tady...a aspoň v hlavě si ty věci srovnáš, a pak jako k sobě pustíš ten
zbytek tý republiky, nebo zbytek toho reálnýho světa. Už bych to neudělala, že se jako vrátím a
jedu jako hrdinka přesně tam, kde jsem předtím jako skončila...” (Inf. č.6).

2.2 Reflexia pozície migranta
Ďalším faktom, ktorý interpretujem ako rozšírenie transnacionálneho vedenia, je to, že
informátorky na základe vlastnej skúsenosti, na základe vlastnej migrácie začali v omnoho
väčšej miere reflektovať pozíciu ostatných migrantov, na základe čoho zaujímali aj nové postoje.
Popisujú, že po zakúsení si pocitu byť migrantom, respektíve cudzincom na vlastnej koži, sa
dokážu lepšie vžiť do pocitov a potrieb ostatných migrantov: “...že člověk je zase otevřenější, i
třeba k těm cizincům, si myslím, že teďka když přijede nějakej erasmák, tak budu vědet jak se
cejtí, že ten začátek není snadnej a budu se mu snažit trošku pomoct, taky jsem dělala toho
tutora, jedny slečny francouzský(...)Člověk to zase vidí z jiný stránky, z toho pohledu, že
najednou se dokážeš do tý situace vžít.” (Inf. č. 4).
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Nasledujúca citácia ilustruje to, ako sa určitým spôsobom zvyšovala u informátoriek
tolerancia voči migrantom a cudzincom a zároveň ilustruje aj to, ako u nich dochádza k hlbšiemu
nahliadnutiu a pochopeniu situácie migranta: “...v tý Anglii, si uvědomíš, že jsi jako z východní
Evropy...ale na druhou stranu si jako uvědomíš, že máš právo tam jako být. A to je stejný jak
tady se lidé ksichtí na ty přistěhovalce a tak...ale prostě ty lidi na to maj právo. Oni maj právo
odject z té své země a být tady.(...) když jsme se někdy bavili o emigrantech...no tak mi to přišlo
hrozně jednoduchý...no ale teď mi už to příjde těžší, nebo už jako to vidíš víc reálně. Co všechno
je k tomu potřeba, jaký papíry k tomu musíš vybavit, jak dlouho se tam cítiš jako nová...dovedu si
představit co to může být pro ty jednotlivý lidi, v jakých situacích odjeli, co tam nechali, co to
pro ně muselo být.” (inf. č.6).
Informátorka č.7 si na základe vlastnej skúsenosti s migráciou rozšírila svoje transnacionálne
vedenie, na základe ktorého zaujala určitý postoj podobným spôsobom: “...v tej chvíli som si
uvedomila, že každý má právo žiť kde chce, a hlavne aj keď akože nejakí ľudia odcudzujú
nejakých napríklad cudzincov atd. tak ja som si uvedomila, tým že som bola Erasmák, že
nemôžem takto odcudzovať tých ľudí, pretože nikdy nemôžem vedieť, čo ich tu vlastne
priviedlo(...)A hlavne teda, že ja som mala možnosť žiť pol roka v Dánsku, preto si myslím, že
ktokoľvek iný môže mať takisto možnosť a právo žiť nejakú dobu tu.”
Tieto citácie predstavujú iba zlomok postojov, ktoré informátorky zaujali na základe
osvojenia si transnacionálneho vedenia. Ďalšie postoje formovali na základe nového,
transnacionálneho vedenia, ktoré si osvojili prostredníctvom sebareflexie, sebapoznania, nových
prístupov ku vzdelávaniu, nových procesov učenia, identifikovania kultúrných rozdielov a
celkového subjektívneho prínosu alebo obohatenia v mnohých ohľadoch na individuálných
úrovniach jednotlivých informátoriek.
Takisto získali tzv. tacit knowledge, ktoré zvýšili ich pocit kompetentnosti v súvislosti s
migráciou, na základe čoho sa zvýšil aj ich potenciál k ďalšej migrácii, ktorá už pre informátorky
v súčasnej dobe predstavuje omnoho menšie riziko: “Já třeba když jsem byla tam, tak jsem měla
pocit, že dokážu jako všechno(...)že jsem taková, že mi všechno přijde takový už jednodušší, nebo
vim, že je k tomu jednodušší cesta.” (Inf. č.8). “...proto si teď myslím, že by pro mě teď nebyl
problém nikam jet, do nějaký jiný země a tam žít. Vůbec. A cítim, že bych to i zvládla sama, no...”
(Inf. č.1). (viď. Baláž; 2010).
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2.3 Transfer transnacionálneho vedenia
K transferu transnacionálneho vedenia dochádza u mojich informátoriek iba čiastočne.
Oni samé popisujú transmisiu určitého vedenia, určitých vedomostí častokrát ako nemožné.
Najväčší problém vidia v predaní svojich vedomostí jednotlivcom, ktorí s migráciou nemajú
osobnú skúsenosť.
Informátorka č.4 mi na otázku, s kým zdieľala svoje nové transnacionálne vedenie o pocitoch
a tom čo môže migrant prežívať po návrate odpovedala takto: “Spíš s těma lidma z toho Erasmu,
protože ono mi příjde, že to jako nikdo nemůže pochopit...jedině ty z mála to mohli pochopit,
mohli jsme zdílet to svoje neštěstí.” Alebo informátorka č.7 tiež hovorí o určitom zdieľaní, ku
ktorému však môže dochádzať iba medzi ľuďmi s rovnakou alebo podobnou skúsenosťou:
“Myslím si, že to, čo mi to dalo, v čom ma to obohacuje, sa veľmi ťažko vysvetľuje ľuďom, čo to
nezažili. Na druhej strane s ľuďmi, ktorí tam boli, ktorí to zažili, sa o tom dá pobaviť a
podiskutovať a fakt sa cítite dobre, keď si s nimi o tom pokecáte...a tí ostatní ľudia, tí kamaráti,
ktorí nikde neboli a trčia v Prahe už vlastne 4 roky, tak tí veľmi nevedeli no, nechápali...”.
Na druhej strane sa však aspoň určité, nadobudnuté formy vedenia, aj napriek tomu, že ich
nemôžu úplne vysvetliť, snažia šíriť ďalej, najmä sa snažia aspoň ústnou formou motivovať a
presvedčiť ostatných, že zúčastniť sa študijného, zahraničného pobytu, a teda na určitú dobu
migrovať je dobrá skúsenosť: “No spíš jako každýmu říkám ať vyjede, protože je to fakt jako
super.” (Inf. č.8).
Alebo sa informátorky snažili zúžitkovať svoje novonadobudnuté transnacionálne vedomosti
a previesť ho do praxe: “Ale myslím si, že takhle už jakoby víc chápu...když vidím cizince, tak mu
ráda pomůžu. Né že bych mu předtím nepomohla, ale prostě vím jak se cítí...Když je prostě
stracenej ve městě, tak nemám problém mu pomoct. Dovedu si představit jak mu je. A právě si
myslím, že kdybych poznala víc zemí, tak se mi to rozšíří, že třeba pochopím i ty problémy, které
hýbou světem. Problémy mezi zeměma, národnostma.(...)A myslím si, ale nevím, možná je to
utopická představa, ale čím víc lidí bude mít tu možnost takhle někde žít...že kdyby se lidé měli
šanci takhle jako víc poznat, tak by byla větší šance se pochopit a udržovat ten mír.” (Inf. č.1).
Mnohé z nich konštatovali, že nadobudli nové formy vedenia, osvojili si napríklad nové
študijné návyky, nové životné štýly, ktoré hodnotili pozitívnejšie ako tie dovtedajšie. Po návrate
sa však ich odhodlanie preniesť si toto vedenie do krajiny pôvodu vytratilo a vrátili sa k
pôvodným návykom. Môže to byť spôsobené ich osobnostnými rysmi, napríklad slabou
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schopnosťou vytrvať v tomto odhodlaní, ale takisto to môže byť spôsobené tým, že toto
novonadobudnuté transnacionálne vedenie, po návrate do krajín pôvodu, nemali kde uplatniť.
Takisto je možno problémom to, že asistencia pri týchto študijných programoch s takouto
možnosťou nepočítá a nevytvára podmienky pre uplatňovanie tohto vedenia, prípadne pre
následný transfer, napríklad v podobe rôznych organizácií, ktoré by študentom pomáhali v tomto
odhodlaní uplatniť transnacionálne vedenie, poprípade by im pri samotnej realizácii transferu
opäť asistovali.

3. TRANSNACIONÁLNE SOCIÁLNE POLE
Transnacionálne interpretácie migrácie uvažujú o migrantovi ako o subjekte nachádzajúcom
sa v akomsi transnacionálnom sociálnom priestore, ktorý už striktne nerozlišuje medzi krajinou
pôvodu a novou, hostiteľskou krajinou.
Svoju sociálnu realitu, v ktorej sa odohráva jeho sociálne jednanie, daný subjekt nepolarizuje
vo vzťahu k jednej alebo druhej krajine. Transmigrant v sebe a vo svojom vnímaní obe krajiny a
sociálne polia v nich imaginárne prepojuje a nerozdeľuje ich už na dva rôzne svety. Preto som sa
aj ja vo svojich ananlýzach snažila tieto svety takto nepolarizovať.
Zvolila som významové rozdelenie tohto sociálneho poľa do dvoch podkapitol, pričom v
jednej pojednávám o sociálnych interakciách a vzťahoch, ktoré sa odohrávajú medzi fyzicky
prítomnými subjektmi a v druhej o vzťahoch a inteakciách medzi fyzicky neprítomnými
subjektmi.

3.1 Sociálne siete (fyzicky prítomné subjekty)
Informátorky po príchode do hostiteľskej krajiny pociťovali potrebu vytvoriť si sieť
sociálných kontaktov. Sociálne kontakty nadväzovali najmä prostredníctvom školy a školou
organizovaných akcií, pričom sieť sociálných kontaktov predstavovali najmä ostatní študenti.
Do sociálneho poľa informátoriek patrili okrem študentov, rovesníkov aj vyučujúci na
zahraničných univerzitách, pričom informátorky všeobecne popisovali vzťahy medzi
vyučujúcimi a študentmi ako interaktívnejšie, poprípade osobnejšie ako v domovskej krajine, čo
do istej miery súvisí aj s odlišnou formou organizácie terciárneho vzdelávania.
Sociálné vzťahy boli udržiavané najmä za účelom spoločného trávenia voľného času, ale aj za
účelom zdieľania spoločného, nového transnacionálného vedenia, ktoré už naďalej nebolo možné
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zdieľať s osobami v lokálných, domovských sociálných sieťach: “A ono sa to už hlavne ani
nedalo všetko riešiť cez telefón s ním (priateľom)...jednak na to už ani nebol čas...a teraz cez
telefón všetko vysvetľovať, lebo už ani nebol úplně v tom kontexte...” (Inf. č.7).
Zaujímavé bolo, že sociálne kontakty (medzi fyzicky prítomnými subjektmi), alebo neskôr aj
sociálné vzťahy, boli častokrát udržiavané prostredníctvom spoločného stravovania. “Docela
často jsme chodili, nebo že jsme třeba vařili si navzájem, pozvali jsme se k sobě navzájem...dělali
jsme tématický jídla...” (Inf. č.9).
Čo sa týká nadväzovania vzťahov s krajanmi vyskytovali sa v mojej vzorke dva modely. Prvý
model tvoria informátorky, ktoré sa zámerne snažili kontaktu s krajanmi vyhýbať, aby sa lepšie a
rýchlejšie mohli zdokonaľovať v jazyku, ktorý sa v danej krajine používal, prípadne v ktorom
prebiehala výuka, čo bolo aj ich motiváciou k participovaniu na zahraničnom, študijnom pobyte.
Zároveň pre nich kultúrna odlišnosť nepredstavovala prekážku v udržiavaní sociálných vzťahov
s nekrajanmi: “Čechů co jsem vědela tak tam bylo 1 nebo 2 a s těma jsem se teda moc vídat
nechtěla, kvůli tomu jazyku a tak(...)i jsem jakoby moc nechtěla, protože čím více jsem mluvila
česky tím mě to víc zpožďovalo a spomalovalo v tý francoužštině.” (Inf. č.3).
Druhý model predstavujú informátorky, ktorých motiváciou bolo takisto naučiť sa jazyk, no
sociálne siete v hostiteľskej krajine si vytvárali najmä spomedzi krajanov, s odôvodnením, že sú
si navzájom kultúrne bližší a lepšie si tak môžu rozumieť: “A nakonec jsme se tam hodně právě
sčuchli právě s těma Čechama, že nakonec člověk stejně zjistí, že prostě jsou...jsme si byli tak
nejblíž, jo...” (Inf. č.4). Dôvodom bola takisto jazyková blízkosť: “A určitě si myslím, že ty
krajani si tam vytvoří určitou síť, zvlášť když tam přijedou a nikoho neznají...Zvlášť mají lidi
tendence, si myslím, když mají nějaké problémy se skontaktovat s Čechy nebo Slováky, že i v tom
jazyce spolu můžou mluvit.” (Inf. č.5).
Po návrate zo študijného pobytu väčšina informátoriek udržiava tieto nové sociálne vzťahy aj
naďalej, v transnacionálnej rovine, najmä ako som spomínala vyššie, za účelom zdieľania
nového, spoločného, transnacionálneho vedenia.

3.2 Sociálne siete (fyzicky neprítomné subjekty)
Informátorky mali sociálne vzťahy aj vo svojich krajinách pôvodu, ktoré udržiavali v
transnacionálnej rovine po celú dobu pobytu v zahraničí, prostredníctvom moderných
technológií, ktoré práve takýto kontakt na dialku umožňujú, pričom si informátorky tú
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vzdialenosť akoby ani neuvedomovali alebo nepociťovali: “...pretože mi príde, že s tou rodinou
budem v kontakte vždy prostredníctvom...proste je tu telefón, skype, fotky, všetko. Nepríde mi to
tak, že by som od nich bola nejak ďaleko. Zdieľame všetko spoločne, všetko vedia, všetko
vidia...” (Inf. č.7). “Bylo to skoro jako bych prostě jako by to spojení s rodinou bylo víceméně
stejný jako bych byla možná tady.” (Inf. č.8).
Vzťahy vnímajú ako neprerušené, stále udržiavané, častokrát ani nezmenené po dobe
strávenej v zahraničí.
Zaujímavé však je, že niektoré informátorky zaznamenali neaktivitu svojich priateľov v rámci
tohto transnacionálneho poľa, pričom to interpretovali ako uvedomenie si pravej povahy daného
vzťahu. Na otázku či a ako boli udržiavané kontakty s priateľmi z krajiny pôvodu informátorka
č.1 reagovala: “Mmmm...to moc ne...skoro vůbec...Tam právě člověk poznal kdo je kamarád.”
Nemusí to však nutne vypovedať o pravej povahe daného vzťahu. Bolo by možno relevantné
uvažovať o týchto subjektoch ako o subjektoch neschopných udržiavať vzťahy na dialku,
prostredníctvom internetu a ostatných technických vymožeností. Možno tieto subjekty potrebujú
k sociálnej interakcii a potvrdzovaniu pravosti daného sociálneho vzťahu fyzickú prítomnosť a o
takýchto subjektoch by sme teda mohli uvažovať ako o neschopných vstupovať do
transnacionálných sociálných polí. Čo by mohlo byť zaujímavé preskúmať a analyzovať v
nejakom ďalšom výskume, zameranom výlučne na transnacionálné sociálne polia.
Na záver tejto kapitoly by som zhrnula, že sociálne jednanie mnou skúmanej vzorky sa teda
odohrávalo v transnacionálnom sociálnom poli, ktoré prepojilo pôvodné a nové domovy
informátoriek, čo odpovedá aj Szalóvmu (2007) ponímaniu transnacionálneho sociálneho poľa,
ktoré som spomínala v teoretickej časti, a na základe toho teda môžeme uvažovať o
transnacionálných sociálnych vzťahoch týchto migrantiek.
Takisto si informátorky vytvorili, respektíve udržiavali sociálne siete, ktoré odpovedajú
Bochnerovmu modelu “friendship networks”, typickému pre migráciu študentov, ktoré
pozostávali z troch typov sociálných sietí, a to zo sociálnej siete tvorenej krajanmi (či už v
hostiteľskej krajine alebo krajine pôvodu), predstaviteľmi hostiteľskej krajiny (vyučujúcimi) a
zahraničnými študentmi. Pričom pri vytváraní sociálných kontaktov s krajanmi v hostiteľskej
krajine sa vyprofilovali dva modely. Prvý model, ktorý sa vyhýbal nadväzovaniu takýchto
vzťahov a priori a druhý model, ktorý si to takto apiórne nedefinoval, avšak na základe
sociálných interakcií začal tieto typy sociálnych väzieb preferovať.
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4. DOMOV

4.1 Prináležitosť k domovu
Koncepty transnacionálných sociálných polí do istej miery formujú aj vnímanie domova a
prináležitosť ku krajine pôvodu. Moje informátorky, ktoré si vytvorili transnacionálne sociálne
polia uvažujú aj o svojich aktuálných domovoch v transnacionálných rovinách, prípadne tieto
predstavy projektujú aj do vytvárania svojich budúcich domovov, pričom uvažujú o existencii
viacerých domovov, ktoré sa navyše nemusia nachádzať v krajine pôvodu.
Domov je pre nich predovšetkým miesto, kde majú sociálne vzťahy, a teda ich domovy sa
môžu nachádzať aj v transnacionálných poliach. “Já jsem vlastně zjistila, že doma je pro mě tam,
kde se cítim dobře. A něco ve mě mi říká jestli to jako není špatně, že jako já když jsem přijela do
Anglie, tak jsem neměla problém říct, že du domů.” (Inf. č.1). “Hele já se jako dost doma cejtím
už i tady jako, v tý Praze. Ale já jsem se doma cítila i v tom Londýně, na tý koleji jako. Že si tam
vytvoříš takovej jako domov, ale myslíš tím tu kolej(...)ta závislost na jednom místě se ti jako dost
posune(...)A mě to fakt jako nedělá problém, fakt jako chodit po různejch místech a přilnout k
nim...já to v sobě prostě ani nemám zakořeněný, že bych se třeba chtěla vrátit domů(...)Já bych
šla kamkoli.” (Inf. č.6).
“...místo kam se rada vracím, kde mám lidi který mám ráda. Je úplně jedno, kde je to
místo...může to být kdekoli..kdekoli tam, kde budu mít někoho, koho já miluji. Svýho partnera.”
(Inf. č.2).

4.2 Deteritorializovaná predstava domova
Z transnacionálnej perspektívy dochádza určitým spôsobom aj k deteritorializácií domovov,
to znamená, že domovy už nie sú teritoriálne ohraničené. Nie sú viazané na jedno, konkrétne
miesto, na jednu krajinu, poprípade na žiadne miesto a v predstavách migrantov sú domovy
odvodzované prostredníctvom sociálných polí, v ktorých sa odohráva sociálna realita migranta.
Moje informátorky to reflektujú podobne: “No tak asi tam, kde mám ty lidi který mám ráda,
toho partnera, který na mě doma čeká, nebo já na něj, no a může to být celkem kdekoli. Já jsem
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se vlastně doma cejtila i tam (ve Francii). Nooo takže asi spíš ten pocit jako. Spíš jako ty lidi, než
to místo no.” (Inf. č.3). Pre informátorku č.5 sú to taktiež predovšetkým sociálne vzťahy: “Ale
myslím si, že je to hlavně o těch lidech. No prostě, že jsi s těma lidma a tak, že to tvoří ten tvůj
domov a identitu a tak. Než přímo, že by to tvořilo město nebo prostě takhle, nebo stát nebo něco
takovýho.”

Ďalším

príkladom

deteritorializácie

a

posunutia

významu

domova

do

transnacionálnej sféry je nasledujúca citácia: “Dycky jsem měla pocit, že domov prostě je rodina,
že musí tam být rodiče, ta nejbližší rodina, třeba nějakej partner a kamarádi a tak, ale...to určitě
je taky domov. Ale myslím si, že takový ten nejvíc domov, že to člověk má mít v sobě, protože si
ho nosíš všude, že, tak dneska jako, můžeš kdykoli zavolat, prostě internet, skype a všecko, tak se
s tím domovem, se můžeš na něho pořád napojovat, ale že jsi spokojenej tak nějak kdekoliv...já
nevím.” (Inf. č. 3).
Vnímanie domova informátorkami teda predstavuje transnacionálnu koncepciu domova,
vyznačujúcu sa deteritorilizáciou. Informátorky pripúšťajú existenciu viacerých domovov,
pričom k udržiavaniu vzťahu s domovom v krajine pôvodu nepovažujú fyzickú prítomnosť za
nevyhnutnú. Domov pre nich predstavujú najmä sociálne vzťahy.
Avšak u niekoľkých málo informátoriek sa k charakteristike domova pripája aj potreba
bezpečia a určitého ohraničenia, ktoré plní funkciu ochrany: “Tam kde mi je prostě dobře a cejtíš
se tam jako bezpečně a příjemně(...)nějakej pocit bezpečí a nějaký jeho ohraničení. Já si
nedokážu představit, že bych sdílela pokoj s někým cizím.” (Inf. č.8). “Že proste pre mňa aj v tom
Dánsku, tá moja izba, postel...tak tam som sa cítila doma. Že vonku bol ten svet, všetci tí ľudia, tí
kamaráti, tie galérie, to more a to všetko...ale keď už som si chcela od všetkého oddýchnuť tak
som chcela ísť domov. Domov to znamenalo do svojej izby...” (Inf. č.7).

5. IDENTITA
Ako som spomínala v teoretickej časti, vlastné sebapoňatie (trans)migrantov sa formuje na
základe rôznych sociálných realít, ktorých sa migranti účastnia. Tieto sociálne reality sa môžu
odohrávať na dvoch, alebo viacerých miestach, medzi ktorými sa migranti pohybujú, pričom to
môžu byť miesta, ktoré považujú za svoje domovy.
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5.1 Národná identita
Tradičná predstava teritorializovaného národného štátu do istej miery formovala národnú
identitu jednotlivcov, ktorá sa vzťahuje k národnej príslušnosti daného národného štátu. Avšak
transnacionálne interpretačné teórie si všímajú súčasnú situáciu dnešných migrantov, ktorí sa
pohybujú v transnacionálnych sociálnych poliach, majú viac domovov, nachádzajú sa mimo
územia svojho národného štátu, a ich identity teda môžu byť ovplyvňované rôznymi
príslušnosťami. Avšak ako uvádza Szaló transnacionálna identita nie je nad-národná alebo
určitým spôsobom kosmopolitná národná identita. Transmigranti sú naďalej loajální ku svojmu
národnému štátu, ku svojej krajine pôvodu a transnacionálne väzby predstavujú prostriedok,
pomocou ktorého je táto loajalita udržiavaná.
Všetky moje informátorky sa takisto vzťahujú ku svojej krajine pôvodu, samé seba považujú
za Češky, aj keď pre mnohé z nich to neznamená nič viac než nejakú národnostnú kategóriu:
“Ale já mám prostě v hlavě vsugerováno, že jsem Češka, ale nic to pro mě jako víc neznamená.”
(Inf. č.8).
Cítia sa ako Češky, ale nepotrebujú byť v Českej republike fyzicky prítomné: “Nooo tak asi
jsem Češka, ale já jsem moc zvláštní člověk abych...Já nepotřebuju žít v Česku, já jsem jako
nikdy neměla touhu, že bych tu musela zůstávát...” (Inf. č.2).
Iba jedna respondentka si svojou národnou identitou počas pobytu v zahraničí nebola úplne
istá: “...já jsem se tam cítila jako Erasmák, tak nějak mezinárodně. Ne tak jako cizinec, protože
tam jsme byli všichni z ciziny. Ale spíš jako člověk odjinud, který tam teď je a stejně tak tam jsou
i ostatní lidi. Takže to bylo jako taková komunita cizinců, který tam byli společně.... A jako
Češka? Asi i tak, no(...)A vzhledem k těm Francouzům jsem se cítila jako cizinec, jako Češka
možná, jakože tam nepatřím.” (Inf. č.3).
V mnohých prípadoch sú ich identity ovplyvňované kultúrami štátov medzi ktorými sa
pohybovali: “...fakt jako Češka jsem. Ale na druhou stranu, takový to čecháčkovství, takový to
jako uzavření se jinejm kulturám, to mi taky hrozně jako vadí. Jak jsem říkala. To že se snažím
bejt hodně otevřená a snažím se hodně i jako přijímat i jiný vlivy. Takže neřekla bych jako, že
jsem hrdá Češka každej den, ale občas se tam něco projeví.” (Inf. č.9).
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5.2 Budúcnosť identít migrantov
Identity (trans)migrantov sa formujú aj prostredníctvom vplyvov iných kultúr alebo
prepojovania viacerých sociálných svetov, v ktorých transmigranti žijú, do jedného
transnacionálneho sociálneho poľa. Szaló (2007) uvádza, že deteritorilizácia národných štátov
nevedie ku vzniku nových identít iba k “rekonceptualizaci stávajících státních identitních
kategorií”.
Všetky moje informátorky sú odhodlané znova migrovať, či už v dlhších alebo kratších
časových horizontoch, takisto migráciu považujú za bežnú súčasť života, migrantov považujú za
samozrejmosť. “Myslím si, že v dnešní době už je to standard.” (Inf. č.2). A je teda dosť
pravdepodobné, že migrovať budú, čo bolo jednoznačne cítiť aj z povahy ich výpovedí.
Zaujímavé by preto bolo skúmať ako sa ich národné identity po ďalších migráciách budú
vyvíjať, ako k nim budú pristupovať, ako sa budú vzťahovať ku svojej krajine pôvodu a čo bude
vôbec obsahom kategórií národných identít.
Mnohé z nich navyše považujú migráciu za spôsob, ktorým môžeme porozumieť ostatným
migrantom a považujú to za dôležité a prínosné: “Mě docela vadí lidi, který prostě nevytáhli paty
z baráku a jsou prostě hrozně uzavřený(...)Hrozně si myslim, že je to ochuzuje a že prostě je
třeba se umět přizpůsobit jakoby jinejm podmínkám. A obzvlášť dneska. Dneska je to všechno
hrozně smíchaný a lidi cestujou a měli bysme asi k tomu, abychom si navzájem porozuměli
všichni, tak by jsme měli bejt asi otevřenější. A myslim si, že umět žít někde jinde by toho měla
bejt součást.” (Inf. č.9).
Je otázkou do akej miery tieto ich ďalšie migrácie, prehlbovanie porozumenia voči ostatným
migrantom, vytváranie stále väčších transnacionálných sociálných polí, prípadne prináležitosť k
stále väčšiemu počtu miest, bude vplývať na ich národnú identitu a či sa táto národná identita,
ktorá sa doposiaľ vzťahovala ku krajine pôvodu nebude premieňať v prospech akejsi
nadnárodnej, globálnej identity.
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Záver
Migrácia vysokoškolských študentov je migrácia asistovaná, a môžeme tvrdiť, že migrácia a
migračné procesy sú tým pádom študentom uľahčové.
V prípade programu Erasmus je to najmä finančná pomoc študentom, ktorá prispieva k
pokrytiu nákladov spojených s migráciou. Ďalej je to akási príprava študentov na samotnú
migráciu, v zmysle, že univerzity sprostredkuvávajú prvotný kontakt s hostiteľskou krajinou a s
novou univerzitou, na ktorej sa zahraničný študijný pobyt uskustoční. Oboznamujú svojich
študentov so situáciou v hostiteľskej krajine, upovedomujú študentov o povinnostiach, ktoré sa k
pobytu v danej krajine viažu, a počas celého pobytu sú so svojimi študentmi v kontakte, a v
prípade výskytu akýchkoľvek problémov poskytujú pomoc. Charakteristická pre takýto typ
migrácie je eliminácia kultúrneho šoku, vstupovanie študentov do sociálných sietí vytvorených
univerzitami a ostatnými študentmi, a teda aj pomerne úspešná adaptácia na nové prostredie.
Moje informátorky si mieru asistencie uvedomovali a hodnotili ju pozitívne. Niektoré
dokonca uvádzajú, že bez tejto rozsiahlej podpory by organizáciu svojho zahraničného pobytu
zvládli s omnoho väčšími ťažkosťami.
Motivácie, pre ktoré sa študentky rozhodli zahraničný študijný pobyt absolvovať boli najmä
presvedčenia, že táto skúsenosť prispeje k formovaniu konkurencieschopnejšieho profilu na trhu
práce, predstava rozšírenia si sociálných sietí, finančná podpora, predstava príjemne stráveného
času, využitie jedinečnej príležitosti, ktorá je poskytovaná špeciálne vysokoškolským študentom,
a v inom časovom období sa už nemusí naskytnúť. Pre mnohé z nich táto migračná skúsenosť
znamenala dôležitý krok k osamostatneniu sa a k akejsi dospelosti. Pri zvažovaní možnosti
migrovať študentky zohľadňovali aj svoje partnerské vzťahy v krajinách pôvodu, ktoré
predstavovali v podstate jedinú prekážku v ochote migrovať.
Aj keď táto migrácia bola informátorkami pôvodne považovaná za dočasnú, obmedzenú na
jeden alebo dva semestre, všetky informátorky po tejto zahraničnej, študijnej skúsenosti veľmi
reálne a intenzívne uvažujú o ďalších migráciách.
Mnohé z nich práve prostredníctvom tejto asistovanej migrácie nadobudli pocit
kompetentnosti v migrácii a teda dalšie migrácie pre nich už podľa vlastných slov nepredstavujú
problém. Získali tzv. tacit knowledge, ktoré vo svojej práci tématizuje Baláž (2010), pričom
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uvádza, že práve tieto poznatky prispievajú k pocitu kompetentnosti, a u potenciálných
migrantov znižujú riziko a strach z migrácie.
Migrácia týchto študentiek u nich rozhodne prispela k názoru, že lepšie chápu svet ostatných
migrantov. Informátorky sú presvedčené, že po vlastnej migračnej skúsenosti sú schopné
reflektovať pozície ostatných migrantov, dokážu sa vcítiť do situácie migrujúceho človeka a
mnohé z nich zhodne uvádzajú, že dokážu definovať problémy a potreby migranta a sú ochotné
poskytovať ostatným migrantom pomoc, najmä zahraničným študentským migrantom.
Študentky si osovojili určité transnacionálne vedenie, na základe ktorého formovali svoje
postoje. Na nadobudnutí tohto vedenia sa odráža aj ich postoj k migrácii, ktorú vnímajú ako
samozrejmosť, ako bežnú súčasť dnešných životov, čo korešponduje s transnacionálnymi
postojmi voči migrantom a migrácii ako takej (viď. Szaló; 2007).
Mnohé z nich deklarovali tieto postoje už pred svojím výjazdom do zahraničia, ostatné k nim
dospeli až po vlastnej skúsenosti s migráciou.
Transfer transnacionálneho vedenia v krajine pôvodu je však podľa informátoriek
problematický. Informátorky uvádzali, že vedenie ktoré nadobudli sa len veľmi ťažko dá
odovzdať jednotlivcom, ktorí s migráciou nemajú osobnú skúsenosť, a teda sami transnacionálne
vedenie nenadobudli. Nové vednie, ktoré jednotlivé informátorky získali na individuálných
úrovniach, si napriek počiatočnému odhodlaniu preniesť a uplatniť v krajinách pôvodu,
nepodarilo.
Dôvod, pre ktorý sa tak nestalo by bolo vhodné dôkladnejšie preskúmať, pretože dáta získané
prostredníctvom môjho výskumu na túto otázku neodpovedajú dostatočne. Domnievam sa však,
že dôvodom môžu byť jednak individuálne povahové rysy informátoriek a jednak samotný fakt,
že toto transnacionálne vedenie v krajine pôvodu nie je kde uplatniť. Možno určitú rolu zohráva
aj pasívna asistencia zo strany škôl i samotného programu Erasmus, ktorá by študentom
pomáhala tento transfer uskutočňovať. Myslím si, že skúmanie neúspešného prenosu
transnacionálneho vedenia, prípadne skúmanie možností, ako transnacionálne vedenie efektívne
prenášať a uplatňovať by mohlo byť predmetom ďalších bádaní a analýz.
Sociálne vzťahy a sociálne kontakty predstavovali veľmi dôležitý aspekt v migrácii mojich
informátoriek. Bezprostredne po príchode do hostiteľskej krajiny mali informátorky potrebu
vytvoriť si sieť vzťahov v novom prostredí, pričom využívali výhody asistovanej migrácie a prvé
kontakty získavali prostredníctvom školy a školou organizovaných akcií. Súbežne s týmito

47

novonadobudnutými sociálnymi vzťahmi všetky informátorky udržiavali aj svoje vzťahy v
krajine pôvodu, a to predovšetkým prostredníctvom internetu a virtuálnych sociálnych sietí,
pričom po návrate zo zahraničného študijného pobytu vo väčšine prípadov v týchto vzťahoch
nebadali žiadnu zmenu, a teda udržiavanie týchto vzťahov na dialku nespôsobilo žiadne posuny
v týchto vzťahoch. Samotné informátorky navyše túto vzdialenosť akoby ani nepociťovali.
Sociálne polia v hostiteľských krajinách a v krajinách pôvodu sa teda u informátoriek
prepojili v jedno transnacionálne sociálne pole (viď. Szaló, 2007), do ktorého patrili v
hostiteľských krajinách jednak krajania, jednak ostatní zahraniční študenti a takisto vyučujúci na
zahraničných univerzitách, s ktorými informátorky prichádzali do styku a v krajinách pôvodu
tam patrili predovšetkým priatelia, rodina, poprípade partnery informátoriek. Sociálne vzťahy,
ktoré študentky udržiavali predstavujú Bochnerov „model of friendship networks“, pričom sú
tieto typy vzťahov Bochnerom tématizované ako „monocultural, bi-cultural and multi-cultural
friendship networks“ (Bochner; 2001; In: Zhou a kol.; 2008). Novovzniknuté sociálne kontakty z
hostiteľských krajín informátorky udržiavali aj po návrate do svojich krajín pôvodu, najmä z
dôvodu zdieľania transnacionálneho vedenia, ktoré si osvojili spoločne.
Domov moje informátorky tématizovali najmä prostredníctvom sociálných vzťahov. Domov
pre nich predstavuje miesto, kde môžu byť obklopené ľuďmi, ktorí v ich životoch zohrávajú
dôležitú rolu, a vďaka ktorým sa môžu cítiť dobre a príjemne. Ich predstava domova však nie je
viazaná na konkrétne miesto, alebo štát, nie je viazaná ani na krajinu pôvodu. Informátorky
navyše uvažujú o existencii viacerých, súbežných domovov, pričom pre nich nepredstavuje
problém cítiť sa doma kdekoľvek. Hamar a Szaló (2007) toto uvádzajú ako bežný prejav
transnacionálneho migranta.
V tejto súvislosti môžeme ďalej hovoriť aj o istej deteritorializácii domovov, ktorá
predstavuje nové, transnacionálne ponímanie domova (viď. Szaló; 2007). Predstavy domova
mojich informátoriek sú v súlade s týmito transnacionálnymi koncepciami, informátorky o
domovoch uvažujú v transnacionálnych rovinách.
S národnou identitou mojich informátoriek je to trochu problematickejšie. Všetky svoju
identitu vzťahujú ku svojej krajine pôvodu, a teda k Českej republike. Avšak pre mnohé z nich je
národná identita iba pojem, ktorý pre nich nemá hlbší význam. Skúsenosť s migráciou na
vnímanie vlastnej národnej identity nemala zásadný vplyv, nijak ho nezmenila, nevyprovokovala
silnejšie národné cítenie, ani ho neeliminovala. Informátorky boli otvorené voči národnostiam, s
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ktorými v hostiteľských krajinách prišli do styku a boli naklonené prijatiu vplyvov iných kultúr a
národov, najmä aspektov, ktoré hodnotili ako pozitívne. V tomto zmysle takisto vykazujú prvky
transnacionálnej národnej identity, ktorá nie je nadnárodná, stále sa vzťahuje ku krajine pôvodu
avšak zároveň je formovaná aj vplyvmi viacerých sociálných svetov, v ktorých sa migranti
pohybujú.
Otázne je ako sa národne identity, v dôsledku ďalších migrácií týchto študentov a vplyvom
iných kultúr, s ktorými počas svojich migrácii budú prichádzať do styku, budú vyvíjať.
Svojim výskumom som teda dospela k záveru, že vybraná vzorka predstaviteľov študenstkej
migrácie si na základe svojej zahraničnej študijnej skúsenosti osvojila určité transnacionálne
vedenie, kotré však prenáša a aplikuje v krajine pôvodu len v malej miere. Vytvorila si rozsiahle
transnacionálne sociálne pole, v ktorom navzájom prepája vzťahy z krajiny pôvodu so vzťahmi v
hostiteľskej krajine. V súvislosti s domovom informátorky uvažovali o existencii viacerých
domovov, pričom tieto predstavy nie sú nutne viazané na krajiny pôvodu, alebo na nejaké
konkrétne miesta a predstavám o domove dominujú predovšetkým sociálne vzťahy, ktoré sú
preňho charakteristické.
Národná identita mojej vzorky ostala nezmenená, je však otvorená vplyvom nových kultúr.
Súčasná migrácia študentov českých vysokých škôl má povahu asistovanej migrácie, ktorá sa
prejavuje predovšetkým elimináciou kultúrneho šoku, asistovaným vytváraním primárných
sociálných sietí univerzitami a pomerne úspešnou adaptáciou na nové prostredie v hostiteľskej
krajine v dôsledku poskytovanej asistencie.
Na súčasnú študentskú migráciu je ďalej možné nazerať prostredníctvom transnacionálneho
interpretačného rámca. U študentov migrantov je možné pozorovať transnacionálny postoj voči
ostatným migrantom a migrácii ako takej. Študenti sú navyše odhodlaní k ďalším
medzinárodným migráciám.
Práve z tohto dôvodu si myslím, že by štúdiu študentskej migrácie mala byť venovaná väčšia
pozornosť, pretože ak chceme pochopiť podobu sveta, ktorá sa v dôsledku stále silnejúcich
migračných prúdov študentov a zväčšovania sa ich transnacionálných sociálných polí bude
meniť a vyvíjať, je nevyhnutné pochopiť podstatu a povahu migrácie práve vysokoškolských
študentov.
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Prílohy
Prepis rozhovorov: Informátorky č. 1-9
Informátorka č.1

Ja: Rada by som Ťa zoznámila so svojou bakalárskou prácou, kt. by sa mala týkať Erasmu,
Erasmus študentov, ktorí tam boli, ktorí sa vrátili a najmä toho ako sa adaptovali, poprvé tam a
následne aj potom keď sa vrátili domov, do Čiech. Chcem ťa informovať o tom, že všetko bude
anonymné a chcem sa opýtať či teda s účasťou na výskume súhlasíš?
Informátorka: Ano, souhlasím.
Ja: Super. Tak môžeme začať. Na úvod by som ťa poprosila v krátkosti mi popísať ako to
prebiehalo od prvého momentu keď si sa rozhodla ísť na Erasmus až doteraz.
Informátorka: Tak já jsem to chtěla zkusit už na bakaláři, ale osobní důvody mi to nedovolili a
říkala jsem si, že teď mám poslední příležitost to zkusit a že když to nezkusím, tak i když mě
nevyberou, tak bych toho mohla jednou litovat. Tak prostě jsem to zkusila. Vybrala jsem si
město New Castle, což je v severovýchodní Anglii, tři hodiny od Londýna, a vůbec jsem o něm
nikdy neslyšela, vůbec jsem netušila kam jako pojedu. No a 16.září jsem tam teda odjela, použila
jsem teda autobus, protože jsem měla strach jako já sama na letišti..Dorazila jsem tam 17. září a
ten den jsem musela přespat na hotelu, protože ubytování bylo až od uterka, až od 18týho a
druhý den ráno jsem vyrazila hledat školní ubytování. Asi v 10 ráno jsem přišla n ato ubytování a
tam teda mi tam pomohli na tý recepci...a teď jsem jakoby byla v tom pokoji...a v podstatě jsem
jakoby nevědela co, protože mi tam chyběl kontakty kolem, neměla jsem tam internet, protože to
jsem musela teprv všechno zařídit..takže to bylo takový jako: tak teď bydlím, mám se kde umít,
mám se kde najíst, ale chyběl mi kontakt se světem. Jo a naštěstí, to bylo v úterý ráno a v úterý
večer, ti lidi co se staraj o erasmus studenty uspořádali nějakou párty, což bylo hrozné štěstí,
protože já jsem tam byla v tom pokoji od 10ti od rána a už jsem se cítila hrozně, jakože odtržená
od světa, prostě hrozný..a právě večer jsem potkali lidi, kteří se cítili taky tak odtržení..Tak
nevím jestli jsem ti na to odpovědela...?
Já: Jasné, super. Chcela som sa opýtať aj na tvoje motivácie, alebo čo teda ovplyvnilo výber
práve tejto krajiny. Prečo práve Anglie?
Informátorka: Jó, eště doma mě strašně podporovali, protože pořád říkali jak oni nemohli nikam
ject, klidně jeď kam chceš..takže to byla teda podpora z domova. V té době jsem měla přítele, ten
to teda nepodporoval vůbec..A já jsem původně chtěla jet do Francie, protože mám ráda
francouzštinu, mám ráda Francii, jenomže nakonec jsem si vybrala Anglii prostě z praktických
důvodů, protože při studiu využíváme jenom anglický zdroje..a ta angličtina je dneska skoro
základ, že jo? Co se počítá jakože už to umíš, že to není nic navíc..Takže to byl důvod. A jinak já
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jsem v Anglii jednou byla, ale nějak mě to nelákalo. Tak ale ta angličtina, já jsem tam odcházela
s tím, že doufám, že se moje angličtina zlepší, a že když tam budu jenom v anglickým prostředí
tak to půjde raketově nahoru, to zlepšení. Cojsem pak záhy zjistila, že ne.
Já: A anglicky si jako uměla nebo spíš tu francúzštinu?
Informátorka: Noo anglicky jsem jako uměla,, když jsem potřebovala tak jsem se vždycky jako
domluvila, ale strašně jsem se styděla mluvit. A taky číst jsem musela tady na magistrovi, ale
trvalo mi to hrozně dllouho...Něco jako já být indián, tendle styl. No a jinak ta motivace, do
Anglie jsem jela hlavně poznat sama sebe, jestli jsem schopná prostě být takhle někde, bez
kohokoli. Protože když je nějaký problém tak nepomůže maminka, rodiče. Tak to jsem si prostě
říkala- já tam jedu poznat sama sebe.
Já: Super, ďakujem. A nejaké kritéria, ktoré si zvažovala keď si si vybrela z tej ponuky u nás na
FHS?
Informátorka: No tak Anglie to byla kvůli tý angličtině. Jó, ale tam vlastně bylo víc škol v
angličtině a přiznám se, že jsem si vybírala podle toho, jaký je převis, kolik se lidí hlásí..tak jsem
si říkala musím vybrat něco, kde mám větší šanci.
Já: Dobre. Ďakujem. Teraz by som sa rada zamerala na oblasť sociálných vzťahov. Chcela by
som sa opýtať či si si našla nejakých priateľov a ako to prebiehalo. Jako si ich hľadala, či si ich
vobec chcela hľadať..?
Informátorka: Tak jak jsem řekla, to úterý, to byl můj druhý den v Anglii, pořádali pro všechny
medzinárodní studenty..tak tam jsem se skamarádila s jednou holkou z Finska. Zjistili jsme, že
jednak bydlí minutu odemně a jednak studuje stejný obor, což bylo hrozně důležité pro tu chvíli,
protože jsme od tý doby všechno začali dělat spolu. Už prostě tam člověk má někoho s kým zdílí
ty nejasnosti a to všechno. A pak jsme postupně, na různých těch akcích, potkávali další lidi..ale
v podstatě s toudle holčinou jsme si byly nejblíž. Což pak potom mi pomohlo i během pobytu,
když pak člověk měl smutné okamžiky. Jinak jsem měla velký štěstí na lidi..utvořili jsme si partu
asi čtyř lidí, kde byli i dvě holky z Číny. A moc úžasní lidi..Velkou roli hrálo i
to..že...jakoby...církev...pořádala setkání pro mezinárodní studenty, kam mohli chodit i nevěřící,
menovalo se to Globe Cafe tam jsme teda potkali taky hodně lidí, i místních, což jako prvních 14
dní v Anglii já jsem nepotkala rodilího mluvčího..což mě hrozně štvalo, protože já jsem se chtěla
eznamovat s rodilými mluvčími.
Já: A koho si skôr vyhľadávala. Boli miestni alebo skôr International studenti?
Informátorka: Jé no s těma international studentama bylo jednodušší se potkat, ale já jsem
vyhledávala ty místní, protože jsem chtěla potkat..no jednak slyšet tu angličtinu a jednak i poznat
prostě Brity, protože..co se říka o Britech, že jsou to ledový čumáci a takhle. A taky jsem se

55

snažila zapojit, protože já mám ráda divadlo, do takovejch studentskejch divadelních společností.
Protože jsem si říkala, že musím bejt mezi těma rodilýma mluvčíma..
Já: A ako by si charakterizovala tých ľudí, ktorých si si tam našla, ktorí ťa obklopovali? Čo ste
spolu robili, ako ste trávili čas?
Informátorka: Tak já jsem víkendy trávila tak, že jsem jezdila na výlety a později když už se ta
parta utvořila, tak jsme jezdili na výlety spolu. To jsme dělali o víkendech. A chodili jsme spolu i
na kafe, protože..prostě..jako...byly i období kdy se vždycky jeden z nás cítil tak něják
smutně..důvody byly různý..už jenom to, že jsme byly daleko od našich přátel, rodin..ale i třeba
ty osobní..vztahy, že jsme měli doma, partnery a takhle..takže jsme se vídali několikrát do týdne.
Ve škole jsme se nepotkávali protože jsme neměli stejné předměty. Takže jsme se setkávali tak,
že jsme šli na kafe, nebo jsme chodili po městě. Tam je hodně galerií, takže jsme je
navštevovali..
Ja: Chcela som sa opýtať aj na tvoje vzťahy s domovom? Udržiavala si ich? V akých ohľadoch?
Čo ste riešili?
Informátorka: Tak já mám hodně velkou rodinu, hodně sourozenců a já jsem se tešila až odjedu z
domova, protože jsem měla období, kdy toho na mě bylo moc a chtěla jsem někam odject, což se
zrovna podařilo. A s rodinou jsem komunikovala prosřednictvím emailu, chatu. A vždycky jsem
jim psala email...myslím, že tak jako..vždycky o víkendu..co se jako seběhlo za ten týden, takže
to byly jako dlouhé emaily, co jsem jako dělala a tak. A jednou jsme skusili skype..ale většinou
prostě..ono taky jsem pak jako měla problém s internetem v průběhu semestru..s
připojením...občas to vůbec nešlo připojit. Posílala jsem jim i fotky hodně, protože oni chtěli
hlavně vidět všechno..to bylo každej tejden..někdy i několikrát do týdne..záleželo jak jsem měla
čas. Jinak s přítelem jsme byli denně v kontaktu prostřednictvím taky chatu a skypu..pořád no..
Ja: A s kamarátmi z domova?
Informátorka: Mmmm...to moc ne...skoro vůbec..Tam právě člověk poznal, kdo je kamarád.
Byla jsem překvapená, když se mi nějací kamarádi ozvali jak se mám a tak...hrozně mě to
potešilo, ale bylo jich jako fakt hrozně málo, no. Takže ne. S kamarádama jsem jako moc takhle
vůbec nemluvila. No, takže tak.
Ja: Ďakujem. Chcela som sa opýtať aj na tvoje prvé dni po príchode, ako vyzerali? Myslím tým,
ako si sa cítila, ako si sa v tom svete orientovala?
Informátorka: Tak na to si pamatuju úplně přesně, myslím, že to asi nezapomenu. No pro cestu
do Anglie jsem zvolila autobus, protože letadlem jsem se bála. Já jsem vždycky letěla jenom s
někým a co já teď tam sama? Tak jsem přijela do Londýna, musela jsem jet na metro a pak ješte
vlakem 3 hodiny do New Castlu. Což teda jsem jako zvládla, až jsem se divila, jak se mi to jako
povedlo, bez nějakých problémů..Měla jsem teda strašně těžkej kufr, což bylo jako takový...že to
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člověk táhnul..ale zvládla jsem to. V New Castlu jsem pak asi musela vypadat asi dost bezradně,
protože hned ke mně přišel nějaký starý pán a ptal se mě jestli nepotřebuju pomoc. Nooo tak já
jsem mu řekla, že nemůžu najít to a to...Jako cestu k tomu hotelu a on šel takovou dálku se mnou
jenom, aby mi to ukázal..tak to jsem valila oči. Jako výborný. No a jak jsem přišla na ten pokoj,
na ten školský, já jsem...Jó ešte jsem vlastně zdílela pokoj s jednou holkou ze Švédska, která
přišla asi hodinu po mě, ale potom zase hned zmizela..takže jsem cítila takový jako
prázdno..takový jako co teď? A nebylo to vůbec příjemný, takový jako nepříjemný pocit. Hrozně
mi tam chyběla taková ta možnost toho kontaktu, aspoň jako napsat email. A prostě jsem tam
přečkala od těch 10ti dopoledne do těch 6ti večer, tu dobu v takovým nějakým tom kdy..jednak
jsem byla hrozně unavená z tý cesty, protože to bylo asi 16 hodin v autobuse a jednak teda, že
nikde nikdo a navíc moje spolubydlící tak jako nekomunikovala se mnou..asi sme si nějak
nesedli, já nevím. Nebyl s ní problém, ale prostě jsme se nějak nebavili...No ale pak se mi nálada
zase zlepšila, no oni tomu říkají párty, ale po tom setkání, kde jsem našla spřízněný duše, který
se cítily taky sami. To je úžasný mít někoho kdo se cítí taky sám, že se cítíme sami společně. No
a pak další den jsme si potřebovali zařídit telefony a různý takovýdle praktický věci, tak to už
jsme chodili spolu. A to už bylo dobrý. Sice jsme nic nevědely, netušili jsme kdo po nás co chce,
ale už jsme to sdílely. No a k internetu jsem se připojila až za pár dní, samozřejmě přítel na
telefonu, tak to to samozřejmě vylepšilo, no.
Ja: Čo sa týká školského procesu, ale aj spoločnosti celkovo, snažila si sa nejak začleniť, alebo
integrovať?
Informátorka: No tak knihovna například byla naprosto úžasná, měli tam otevřeno 24 hodin
denně, což se mi pak hodilo během semestru. Když mi bylo doma smutno, tak sem odešla do
knihovny a tam jsem byla mezi těma knížkama, protože mám ráda knížky. A prostě ani jsem
nepotřebovala s nikým mluvit a jenom jsem tam seděla anebo koukala na knížky, ale byla jsem
mezi lidma, takže to bylo skvělý. Co se týče těch předmětů, tak jeden byl angličtina, tam jsem se
potkala s těma zahraničníma, ale ty další dva předměty, tam nebylo moc lidí z ciziny. A bylo to
takový, že ti Bričtí studenti neudělají první krok k seznámení, prostě museli jsme ho udělat my.
A další hodinu třeba pozdravili. Ale kdybychom to neudělali my, tak oni to neudělaj. A myslím
si, že je to tak asi se všema Britama. Ale pak jsou milí, oni jsou úplně supr. No tak to je škola. A
pak ubytování, to byla jediná vada na kráse mého pobytu. Protože jsem bydlela na místě, kde
bydleli prváci, který svůj čas věnujou párty. Oni mají párty pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek,
sobota a neděle. A to si nedělám legraci, opravdu je to tak. Je to dáno tím, že oni do školy
napíšou jenom pár esejí, které stejně napíšou až v listopadu a do tý doby paří. Což je hrozný. Oni
na tý škole vědí, že ten problém tam je. Stěžovali si všichni erasmáci. Ale co jsem se bavila s
těmi lidmi co bydlela tam kde bydleli starší, postgraduální studenti, tak tam byl klid. Říkám si, že
kdybych měla posuzovat ty Brity podle těch, který jsem potkala na tom..na tom svým ubytování,
tak si o nich myslím, že jsou nafoukání, arogantní, prostě úplně to nejhorší co může bejt. A to byl
taky důvod proč jsem vyhledávala jiný kontakt, s jinými Brity, protože jsem si říkala předci
nejsou všichni tak hrozní. A ne, nejsou. Prostě todle byli nevybouření prváci..
Ja: Ako by si popísala ich životný štýl, tých Britov? Ako by si ich charakterizovala?

57

Informátorka: Jo tak ach..no..Jejich výběr vysoký školy..kritérium je jít co nejdál od domova. To
je jediný kritérium. A to jako fakt. Já nevím, oni mají tam nějaký tý státní, soukromý školy a
myslím, že s tím 18tým rokem, jak jdou co nejdál od domova..tak jsou jak utržení ze řetězu, jo.
Takže potom to tak i vypadá. Kolem toho kde jsme bydleli takovej nepořádek. Teď já jsem
zvyklá doma tady z Čech třídit odpad. No to tam, tam vůbec. Hrozně mi vadilo, fakt jsem jako s
tím měla problém to všechno házet do jedný popelnice. Ano oni jako mají tříděný odpad, ale v
jedný popelnici mají běžný odpad a v druhý tříděný a spočívá to v tom, že tam naházíš všechno,
plast, plechovky, noviny..dohromady. A já jsem pak naprotest doma měli igelitky a třídila jsem
plast, papír a sklo..protože prostě já bych v životě nevěřila, že tohle jako může být takový
problém. No a jinak jako fakt hroznej binec tam okolo. Jako ti údřbáři to tam uklízej, ale vždy
ráno tam láhve poházený, na těch chodbách ty láhve prázdný od toho alkoholu. Teď tam všude
furt nosej ty letáky, všude milion letáků, to všechno se válelo na zemi, na trávě...šílený. A hlavně
co mě tam dostalo bylo oblečení, my jsme tomu říkali, že choděj skoro nahý, ale to znamená, že
šortky triko kluci, a holky sukni a triko...a to je jedno jestli..ty jako deš, máš čepici, kabát a
naproti tobě de holka v koktejlkách..a úplně prostě..teď si říkáš aha tak kdo je tady normální. Pak
jsme se dozvěděli, že ten New Castle je tím pověstnej, že lidi se málo oblíkaj. Tak ale ono je to
možná tím, že v těch barech si to nemaj kde odložit, takže to je asi taky důvod proč tak choděj.
Ale nicméně mě to nepříjde jako rozumnej důvod, takže to mě šokovalo, že jako byly takhle
neoblečení. A dělaj teda opravdu hroznej bordel a řev. A teď ten jejich styl, přijít ve tři ráno a
řvát..No já jsem prostě zvyklá chodit spát tak v deset a vstávat brzo ráno, tak v 7 abych mohla
něco dělat, a tohle mě úplně ničilo. Já jsem třeba ten první týden vůbec nespala a bylo to dost
šílený...ale neudělaláš nic prostě...
Ja: No a myslíš, že si sa nejakým spôsobom snažila do toho ich života, alebo s tým životným
štýlom nejak prisposobiť alebo sa s tým nejak stotožniť?
Informátorka: Tak to určitě ne, to nebyl můj styl života. Já jako taky ráda někam zajdu, ale prostě
neumím, když vím kolik je hodin dělat takovej randál. Ale jim to bylo úplně jedno. To jim bylo
úplně ukradený. Jinak jako to je, jsem slyšela, město kde jsou děti bohatších rodičů, takže to taky
hraje svoje roli, no..Ale dost mě překvapilo, že když nemusej tolik chodit do školy, tak proč jako
nepracujou? Protože jsem zvyklá tady z okolí, tady z Čech, že všichni máme nějaký práce, nebo
se snažíme. A navíc i bydlíme třeba doma, protože je to levnější, ale tam jako...i když taky už
někteří říkaj, že už bydlí doma, ale ta touha být svobodnej je prostě větší než nějaký finanční
záležitosti.
Ja: A ostatných ľudí, akože nie študentov, ani rovesníkov, ale napríklad dospelých by si ako
charakterizovala?
Informátorka: Jó no, tak ty které jsem poznala, tak byli naprosto úžasní. Prostě normálně se s
náma bavily, zajímaly se o naše země, zvyky a i my jsme jim jako kladli různý otázky a tak.
Takže to bylo naprosto, říkam, nikdy nebyl žádný problém, i třeba učitelé- přidte na konzultační
hodiny, pohoda. Tak jsem normálne přišla a on se mě zeptal jak se mám, jak se mi tu líbí. Úplně
takovej úžasnej přístup. Takže to je zas úplně jinej obrázek, ti dospělí jako..já jsem nenarazila na
někoho kdo byl hnusnej nebo tak. Jenom přátelští lidé a s velkým smyslem pro humor. A ten
humor je, myslím, dost blízkej Čechům...No takže to byla ta druhá strana, když jako jsem
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poznala ty mladý jak vyváděj a pak ty, kterí už z toho vyrostli. No a jako za celou tu dobu jsem
fakt nezažila, že by někdo měl jako problém s tím, že jsem z ciziny, kdo by byl na mě
hnusnej...vůbec. Nic takového jsem nezažila.
Ja: Potom som sa ešte chcela opýtať na takú tu bežnú každodennosť, niektoré věci sme už možno
spomenuli...ale chcela by som sa opýtať hlavne na tvoje očakávania, predtým než si odišla do tej
krajiny.
Informátorka: Tak jediný moje očekávání bylo, že sem si říkala, že když tam pudu, že se jako
rapidne zvýše úroveň moji angličtiny. Jinak jájsem jako vůbec nevědela co mám čekat. Protože
byly lidi, kteří mi říkaly, ty jo, Erasmus, to je sama párty a byly lidi, kteří říkali, no s námase tam
jako nikdo nějak nebavil..jako s erasmus studntama..neměli jsme žádný kontakty jako s
místními. Takže to byli jako takový dva protipóly. Takže já jsem jako vůbec nevěděla co mám
jako čekat. A jediný mý očekávání bylo ohledně tý angličtiny. No a univerzita organizovala ješte
večerní kurzy angličtiny, které byli vždycky zaměřené na nějaké téma..no a tam mi to přišlo
jako, že ten jazyk se nikdy v životě nemůžu naučit. Prostě to mi tady nepřišlo tak těžký jako tam.
A prostě se mi to otevřelo v jiném světle. A bylo jsem z toho jakoby smutna, že jsem čekala, že
to půjde nějak nahoru a to teda vůbec. Stále jsem jako měla problém s konstrukcí věty a takhle.
Jediný v čem jsem jako viděla v tý angličtině jako posun bylo v čtení. Protože já jsem tam hodně
četla, protože některé knížky tady nejde vůbec sehnat a tam byly. A to jsem zjistila, že už dokážu
čist skoro tak rychle jako v češtině. Což mě jako hrozně potešilo. Takže to bylo plus ale mínus
bylo třeba, že když jsem někdy něco řekla, tak ti rodilí mluvčí mi třeba vůbec nerozuměli..a todle
mě vždycky jako dost zničilo...
Ja: A odradilo ťa to?
Informátorka: Ne, ne, ne, ne, ne. Spíš mě to motivovalo. A jo, a k čemu to vlastně přispělo-už se
nebojím mluvit. Protože nikdy jsem se nesetkala s tim, že by byl na mě někdo ošklivej za to, že
jsem to řekla špatně. Prostě jsme byli nuceni ten jazyk používat, jiný cesty nebylo a díky tomu už
se nebojím mluvit, ani tady doma u nás. ...Jakoby vedou se už děti od základky k tomu, že musí
mluvit správně a že jakmile udělají chybu tak jako hroooozně špatný
. A to plno lidí pak odradí mluvit. Ale tak já teď už budu mluvit. Teď už na to kašlu. Není to můj
mateřský jazyk, je to můj druhý jazyk. A taky ta moje kamarádka z Finska mi řekla, podívej
představ si jak by oni mluvily tvým rodním jazykem. A od té doby se už nebojím. No takže to
bylo moje velký očekávání, ktreý se ale naplnilo jenom z půlky a jinak to ostatní, jak jsem
nevěděla do čeho pudu, nebo co mám čekat, tak to prostě bylo super. Protože jsem si to vlastně
zařídila podle sebe. Jezdila jsem na výlety, byla jsem v kontaktu s lidma. Jó, taky jsme byli na
nějakých párty..takže jsem vlastně vyzkoušela všechno.
Ja: A to, ako si spomínala na začiatku, že tvojou motiváciou vycestovať bolo aj to, že si chcela
byť samostatná, to sa nejak podarilo?
Informátorka: No to jsem vlastně zjistila, že jsem schopná přežít. Jo a taky, to je asi taky
důležitý, od prvního dne co jsem vyjela z Prahy, to byla neděle 16týho, jsem si psala denník.
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Psala jsem si ho z důůůvodu...Jo! První důvod byl, že až se mě, když přijedu třeba o Vánocích
rodina zeptá na něco a já už si to nebudu pamatovat, tak jenom nalistuju. A druhej důvod byl ten,
že prostě, to byl chvílema můj kamarád a psala jsem tam všechny svoje pocity, dojmy, když jsem
byla smutná, když jsem byla veselá a eště jak já jsem měla tu nemluvnou spolubydlící, tak jsem
prostě mluvila s denníkem. Byla to taková forma, ja nevím jestli to bude vhodné slovo, jako
terapie, ale prostě mi to hrozně pomáhalo. Já jsem si tam třeba lepila všechny vstupenky, když
jsme třeba byly někdy a pohledy a takhle. Což teda stále pokračuje. Já jsem to neutla s odjezdem
z Anglie, protože mě se to začalo líbit. A stále jako, ..ano, člověk tady má kamarády, ale stále
jsou věci, který jako..buď se s nima nestýká tak často, aby je moh řešit, anebo jsou pak věci,
který nejsou úplně jako, aby vyšli moc napovrch..Tak to všechno prostě obsáhne ten denník a
píšu ho doteďka, no vlastně každej den, nepřetržitě od toho 16týho září...takže to je taky důležitý.
No jinak jako když byl nějaký problém tak prostě musela jsem se spolehnout..nemohla jsem říct,
no tak prosímtě neuděláš to za mě? Na nikoho..nikdo to neudělal za mě. A zjistila jsem, že toho
jsem teda schopná..že když mě někam hodí jsem schopná přežít a nepotřebuju k tomu nikoho,
protože ja jsem měla pocit, že jsem jakoby dost závislá na svým příteli, závislost co se týče právě
těch problémů, jako hele mě nejde todle, nepomoh by si mi? Jo to bylo většinou co se týče
počítače a takovýchhle těhdle věcí. A teď ale nebyl nikdo, kdo by mi to udělal! Takže jsem...tam
měli takovou tu....servis, kde právě pomáhaly s těma notebookama. Tak jsem tam musela dojít. Z
toho jsem měla hroznou hrůzu, že jak ja jim vysvětlím, že mi nejde něco, co ani nevím jak se
řekne v češtině..Takže, ale fungoval mi internet, všechno jsem si zařídila. Takže to bylo pro mě
hrozně povzbuzující, že já vlastně..teď to bude znít hnusně, ale že já toho kluka jakoby už v
tomhle nepotřebuju, že to byla jenom taková jakoby umělá závislost. Prostě pohodlnost, ano.
Byla to pohodlnost, on to za mě vyřešil. I jiný věci: hele, nemůžeš udělat todle, todle, v podstatě
se to týkalo čehokoli. Ale tady jsem byla jenom já a ověřila jsem si, že to zvládnu bez kohokoli.
To mi jako úplně, hrozně jako posílilo sebevědomí.
Ja: To je fajn. Ešte otázka, že čo predstavovalo najväčší problém po príchode, ktorá oblasť ti
robila najväčší problém?
Informátorka: Nooo tak první co mě napadá, je vlastně ta samota. Protože já jsem sice měla na
tom, přítele na telefonu, na internetu, ale on byl tady a taky se svýma vlastníma problémama, se
školou co řešil a tak. Ale prostě takovýto to, že večer přijdeš, třeba nemáš komu co říct, co se ti
přihodilo, nebo z čeho máš jak smutek tak radost. A cítila jsem se sama, což se pak jako vyvážilo
s tou kamarádkou, když jsem zjistila, že opravdu si s ní můžu popovídat o čemkoli..Vlastně co
jsem tohle zjistila, po tom období spoznávání, a když jsme jako zjisili, že můžeme mluvit
otevřeně o čemkoli, tak tohle vymizelo a začala jsem tam být hrozně spokojená a šťastná a
nechtěla jsem pomyslet na to, že bych se měla vrátit domů. Takže vlastně tu samotu jsem
překonala tím kamarádstvím, což bylo celkem jako brzo, že jo. Přijela jsem tam v púlce září a v
podstatě těch 14 dní než se to tak nějak zaběhlo a od října jsem začala chodit i do toho Globe
Cafe, kde prostě...já mám takovou zkušenost, že když někde přijdu mezi věřící, tak jsou to
vždycky fajn lidi a vždycky jako povzbuděj, což se mi potvrdilo i v tý Anglii, nejen tady v
Čechách. Takže já jsem pak byla velmi spokojený člověk, no.
Ja: Tak to je super. Chcela som sa opýtať eště na rôzne administratívne alebo byrokratické
záležitosti typu: úřady, knihovny, doklady, veřejné budovy atd...bol s tým nejaký problém?
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Informátorka: První co když jsem tam přišla, tak mi vystavili kartičku a jakmile jsem měla
studentskou kartu tak pak nebyl problém. Ja myslím, že v knihovně si mě nějak zaregistrovali..to
už ani nevím, ale nebyl to problém. Co mě trochu ničilo byl jakoby school office, kde jakoby oni
mnohokrát toho věděli míň než já. Nebo vypadali zmateně. A teď já doufala, že když já jsem
zmatená, příjdu někam, že mi to víc ujasněj, a když vidím někoho ještě víc zmatenějšího, kterej
neví, tak to mě prostě úplně...to nebylo dobrý. Ale dopadlo to dycky dobře. Já jsem se ani
nezaregistrovala k lékaři, protože jsem tam šla jenom na pár měsíců, takže to odpadlo.
Ja: A možeš mi priblížiť situáciu so stravovaním?
Informátorka: Tak jako tam bylo plno možností v těch menzách.Akorát mi to přišlo docela
drahý, takže ja jsem pak si nakoupila rejži, těstoviny a dělala jsem si věci doma, na bytě.
Vybírala jsem si věci, který mi chutnali..bylo tam Tesco, to je všude stejný.
Ja: A nejaké ich miestné špeciality, alebo ich národné jedlá si ochutnala?
Respondentka: Noo, než jsem odjela do Anglie, tak mi všichni vyhrožovali, že budu muset jíst tu
jejich anglickou snídani. Což jako po ránu jíst, ja nevím, co to je..vajíčka, párek...to už mi stojí
všechny vlasy hrůzou na hlavě. Zjistila jsem teda, že to vůbec nemusím jíst a nehledě na to, že
todle je spíš výjimka, kterou dávají v hotelích a když už tak anglická snídaně v tomhle jako stylu
bývá jako pozdějš. Ale přiznám se neměla jsem ji, nějak mě to vůbec nelákalo..Ale taky třeba v
tom Globe Cafe byl jeden večer zaměřen na dezerty, nebo teda na jídlo z Yorksheeru a to jsem
zjistila, že mi teda vůbec nechutná. Nebo třeba na různých akcích podávali takový to vánoční, no
jak se to jmenuje...proste nevim, mě to nechutnalo, ale ochutnala jsem to, svařený víno..Snažila
jsem se ochutnat, ale do některých věcí jsem jakoby nešla, protože mě to vůbec nelákalo. Ono se
taky říká, že oni nejsou jako moc dobrý..jako na jídlo.
Ja: Tak fajn. Dík. Takisto som sa chcela opýtať, ako to bolo s asistenciou versus slobodou, v
zmysle, že Erasmus je organizovaný našou školou, našou fakultou. A či si sa skrátka cítila
slobodne, alebo že by ti do toho zasahovali až príliš?
Informátorka: Mmmm tak jako...bylo..byla to super spolupráce se zahraničním oddělením.
Protože oni teď jako první rok zavedli nově facebookovou skupinu, takže jakmile jsme měli
nějaký problém, tak sme to tam napsali a prostě hned, rychle přišla odpověď a i tam si lidi jako
pomáhali. Takže to bylo jako super. A v podstatě co jsem potřebovala, to mi pomohli. A nakonci
nám ještě šikovně připomínali co ještě musíme si odvézt, ty dokumenty, protože já jsem to
samozřejmě zapoměla. Takže jako ješte psali emaily přineste to, to a to což mi jako hodně
pomohlo.
Ja: A cítila si sa akože slobodne, alebo skôr nejak omezovane?
Informátorka: Ne, ne. Žádné omezení.
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Ja: Ešte som sa chcela opýtať na jazyk, ale o tom sme sa už dosť bavili. Ale predsa len sa
opýtám, akú doležitosť pripisuješ jazyku? Myslíš si, že je potrebný, aby ťa prijali do spoločnosti?
Informátorka: No záleží, s kým se setkáváš. Podle mě, kdybych se setkávala jenom byla na těch
hodinách s těma britskýma studentama, tak tam jako kdybych neuměla, tak by to byl docela
problém, protože oni by mě jako..oni by mě nekontaktovali, a já je taky ne, protože bych
neuměla. A to bymohl být problém. To by mohlo vést k takovému tomu otrávení..takže..Ale zase
na druhou stranu, nemusí člověk umět suprově aby mohl takhle vyject. Stačí základy, oni jsou
rádi když se člověk snaží mluvit. Oni mu pomáhají..A když vám pak řeknou, že no jo..ale ta
moje esej, takovejch chyb a oni vám řeknou, prosím vás, mnohdy zahraniční studenti mají
daleko lepší eseje než ti místní, protože prostě oni tu gramatiku taky moc neřešej ve škole a tak si
říkáš, oooho, to povzbudí.
Ja: Možem sa ešte opýtať či si nejakým spôsobom bola v kontakte s ich kultúrou? Nejaké ich
sviatky?
Informátorka: No v listopadu tam měli..já jsem zase zapoměla jak se to jmenuje, ale měli tam
skrátka obrovský ohňostroj a něco, že jako v nějakých 16.století se nějaký chlápek pokusil zabít
krále, ale vono mu to nevyšlo. A mě to hrozně připomíná jako ty črodejnice, protože všude stavěj
ty vatry a ty zapálej a dělaj obrovský ohňostroje což mi zas připomíná náš nový rok. Ale taky ten
ohňostroj co oni měli na toho 5.listopadu, my nemáme na nový rok jako. To jenom..ooooh..fakt
jako ohromný. No tak to bylo teda tohle..já jsem zapoměla jak se to jmenuje, ale to je jedno. No
a pak tam maj teda Halloween, což jako je dost...dost to tam slavěj..A obchod, kde prodávaj
masky, jo, tam byla tak neskutečná fronta. Jako opravdu, to jsem nikdy neviděla, to bylo hrozně
vtipný. No takže ten halloween tam maj, no...
Ja: A líbilo se ti to? Ten halloween npríklad?
Informátorka: No já...úplně jako moc ne. Protože když deš po ulici tak ti lidi, většinou jsou buď
upíři, nebo nějaké sestřičky od krve, a eště jak jsou opilí, to jako moc příjemně nepůsobí. Mě se
spíš líbilo toho 5. listopadu, kdy vlastně má to nějaký příběh. Já jsem si z nich dělala legraci, že
slavěj to, že chtěl zabít krále, nebo to, že se na něj přišlo. Tak to bylo jako fajn. Ale ten
halloween to jako já moc nemusím, no. Takže to byly..a pak, pak mají Vánoce. Oni tam mají
jednu výlohu, která je známá, a já jsem v životě neviděla čekat lidi frontu na výlohu. Já jsem si
říkala, že u nás se čekali fronty do obchodu, kdysi za bývalého režimu, a tady se čeká fronta na
výlohu. A jak jsem se tedy stýkala s těmi křesťany, tak oni dělali v kostele jakoby bohoslužby za
svitu svíček jenom, že vůbec žádná elektřina tam nebyla. A teda přiznám se, ja jako do kotela
nechodím, v Čechách vůbec, ale skoro celý prosinec jsem v Anglii chodila do kostela. Protože to
celé, ta atmosféra těch svíček...i jsem se snažila rozumět tomu kázání. Ono bylo vždycky stejný,
a vždycky, každou další jsem rozuměla něco navíc. A to jako bylo opravdu to pěkný, co jakoby
na těch Vánocích má být. Že se člověk zamyslí..a nemusíš jít rovnou do kostela, ale myslím si,
že by se měl člověk zamyslet nad určitými věcmi, a to...bylo prostě úžasný. To byla akce o
Vánocích, a jinak jsem zapoměla na akci tanců Keilly, skotské tance, a právě dělají je jako i v
kostele, tam je na to prostor...a to je něco úžasnýho. Společné tance, kde se lidé držej v kruhu za
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ruce a společně tancujou, a pak ve dvojicích, ve čtveřicích a todleto, to dělaj pořád, to není jako k
nějakýmu svátku, ti jsou znýmý těmi tanci. Protože tam je hodně znát ten vztah toho Skotska.
Tam oni si dělaj legraci..navštívila jsem tam i divadlo, a právě jedna z těch scén byla na vztahy
Skotska a Londýna...Mě tam překvapilo když jsem potkala kluka a zeptala jsem se ho odkať je
tak řekl, já jsem Brit a já se ho ptala a kde ses narodil? A on v Edinburgu. A já oooo, ty ses
narodil ve Skotsku! a říkáš, že jseš Brit? To prostě..to byla výjimka, protože většina lidí, kteří se
narodí ve Skotsku..já jsem Skot. Lidi, kteří se narodí v Anglii..já jsem Angličan. A Brit je až
někde...no prostě si musíš dávat pozor. My jsme si dávali poor, teda my jsme si dělali legraci z
toho, že si musíme dávat pozor, že to jsou Britové a ne Angličani..Ale ten vztah s tím Skotskem,
ešte zvlášť teď jak premiér jim teda slíbil to referendum o odtržení Skotska, tak je to zvlášť
jakoby vidět. I ten náš kamarát, část rodiny má ve Skotsku, on žije v Newcastle, tak pro něj je to
hodně jakoby taková srdeční záležitost..Tak to jako hodně znát no. Ale ty Vánoce tam, ty byly
opravdu pěkný, no. V tom kostele...Já jsem třeba v životě neviděla v kostele takových mladých
lidí jako tam. To bylo prostě...narvanej kostel
Ja: Ešte tu mám pár otázok ohľadom školy, kurzov, vzdelávania..Tak ako by si mi mohla popísať
vzťah medzi lektormi a študentmi, alebo medzi študentmi navzájom.
Respondentka: Jo tak mezi studentama navzájem, co jsem studovala, tak nebyl žádnej problém.
Co se týká vztahů student-učitel tak já teda, já mám bakaláře z Plzně a tam jsem se setkala s
hroznou arogancí učitelů. Kdy já jsem něco protože mám ten titul a ty jseš nic. A když jsem
přišla na FHS, tak jsem byla překvapená, že tady to funguej jinak, že tě berou jakoby kolegu. A
tady v Anglii taky, tě berou jako kolegu, jo a baví se s tebou úplně normálně. Ale zase viděla
jsem, zažila jsem tři učitelé, ale ani jeden nebyl povýšenej, vše bylo takový jako fajn, no.Ale
říkam, pokud bych to měla srovnat tady s FHS, na mým oboru, tak tu je to taky úžasný, jako ten
vztah. Prostě nikdo si na tebe nepovyšuje, nikdo ti nedá najevo, že jseš nějakej krypl nebo
takhle..Což je super, já si toho hrozně vážím, že prostě jsou to vzdělaní lidé, lidi s titulem a
dokážou se jako takhle chovat, což jako zase ukazuje, že když máš titul, tak to vůbec nic
neznamená, když můžeš být takhle arogantní.
Ja: A ako vyzerali ich učebne a celá ta škola, jak by si ich opísala?
Informátorka: To je nádherný, protože ty jejich budovy, z toho čiší starobylost, zvenku to je
krásný..a říkali jsme, že Harry Potter nemohl vzniknout nikde jinde než v Anglii, protože tam to
k tomu vybízí. Byla jsem se podívat na Univerzitě v Glasgow, to je prostě úžasný. To je jedna z
nejstarších univerzit, prostě nevím, hodně stará univerzita. A to je skvělý když tam procházíš, tak
na tebe dýchá ten duch doby. Ale jinak taky mají moderní budovy, což je jako super. Já si teď
nevzpomenu jak je to tady, ale tam jsou prostě učebny bez oken, což je dost divný a když si na to
člověk zvykne, že tam je jenom s tou zářivkou a tak. Jinak učitelé používaj moderní technologie,
projektor a tak, a všechno možný, což u nás se, záleží na jaký fakultě, taky nevidí. Takže...jo a
ten jeden předmět, tam měl učitel normálně jako přednášku a pak jako jsme měli seminář, a pak
jsme měli ještě workshop, to znamená, že půl hodiny přednášel a půl hodiny jsme pracovali ve
skupinách i nám pouštěl ukázky filmů, i hudení ukázky, prostě všechno možný. Takže to bylo
jako výborný. Jinak co se týče seminářů tak jsem zjistila, že je to všude stejný, protože jako je ve
třídě 12 lidí z nichž mluvěj dva..jsem si mylslela, že to je jenom tady-ne není.
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Ja: A napríklad úroveň toho vzdelávania u nich by si ako popísala?
Informátorka: Nooo, já nevím. V podstatě kdybych byla jako oni a měla napsat jenom esej o
dvou tisících slovech za celej semestr, pohoda, flákárna. Pro mě to bylo těžký, protože to bylo v
cizím jazyce, takže já jsem se na to hrozně nadřela. Ale kdybych na to měla koukat jako tady, že
bych měla tady nějakej předmět, tak jako pohoda. Žádnej stres, skoro žádný zkoušky mi přijde,
všechno formou esejí...A jo, měli tam asi jednou zkoušku, že napsali esej a pak šli na zkoušku,
což my jsme nemuseli jako erasmus studenti, nám stačila ta esej, ale nevím no, úroveň vzdělání,
možná jsme na tom líp..ale například třeba ta holčina z Finska, ta byla hodně sklamaná z úrovně,
ale to je tím, že Finsko je jako na špici, co se týče vzdělávání, tak ta byla hodně sklamaná. Já
jsem zas tak sklamaná nebyla. Mě spíš jakoby..to vzdělání no, mi tam přijde...nevím no, my se
asi nemáme za co stydět, no. A navíc ještě, že jo, oni tam platěj 9000 liber za školní rok.
Což...Což takhle, na to...já myslím, že ty peníze jsou tam vidět na vybavení, na tom, že ta
knihovna může běžet 24 hodin na to, že je tam dost knížek, teda pro mě. A prostě počítače všude,
počítačová učebna, jo já myslím, že tady jsou ty peníze vidět. Ale co se týče úrovně vzdělání, to
ne. Rozhodně nemá vliv na to, že když platěj takový peníze, že maj úroveň vyšší. To by měli i u
nás, jak se zamyslí nad zavedením, že to prostě úroveň nezvýší.
Ja: A čím mylsíš, že to je spôsobené?
Informátorka: No já si myslím..ja nevím jak je to na jiných univerzitách, v jiných městech, ale ja
nevím jestli si toho...jestli si toho jako vážej...nevím no..Mě příde jako..ale zas jako jo, hodně lidí
si nemůže tu univerzitu dovolit, to vzdělání, protože na to nemá peníze, kdo si půjči peníze tak je
pak zadluženej prostě, jako fakt hrozně moc. Hmmm nevím čím to je...nevím no. Možná jsem
tam na to byla moc krátce, abych to takhle jako nějak poznala blíž. Rozhodně kdybych z toho
měla udělat nějakej závěr myslím si, že my na tom nejsme hůř. To určitě ne.
Ja: A čo sa týká študijných návykov, myslíš si, že si si osvojila nejaké nové?
Informátorka: Noo já kdybych si měla osvojit jejich návyky (smiech). Né no, dělám si legraci..Já
jsem prostě byla zvyklá dělat do školy, protože studuju dvě školy a musím hodně číst a tak. Já
jsem si tam prostě jela to svoje a ešte jsem si říkala, ty jo, todle doma nemáme, to musím přečíst.
Takže jsem v podstatě jela, jela. Náročný bylo v podstatě příprava na každý týden na seminář,
protože jsme museli přečíst x stran textu, což by jako tady nebyl problém, ale v tý angličtině mi
to teda zabralo, takže to bylo náročný. Byly to teda jenom dva předměty, takže se to dalo. Ale jak
říkam, já jsem vodsať zvyklá číst, psát..takže jsem si tam furt jela. Tam pak taky vidíš jak v
prosinci a v lednu knihovna je plná, v neděli, v noci..prostě všichni hrozně studujou..no.
Ja: A ako hodnotíš to, čo si sa tam naučila alebo dozvedela?
Informátorka: Tak se mi tam jako fakt hodně líbil jeden předmět, i to jakou formou byl udělanej,
že nám dávali různej materiál, i obrazový i různý básničky, bylo to o historii. Jmenovalo se
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to...bylo to prostě o Německu, o tom jak se Německo vyrovnává se svojí minulostí. Což je téma
hodně zajímavý a k tomu právě nám dodával fakt obrovský množství materiálů, jednak jsme se
dívali a na různý ty ukázky. Takže se mi líbil styl jakým to dělal. Jednak jsem mu taky jako
rozuměla, protože on taky původně se narodil v Německu, ale žije v Británii. Je to prostě znát,
protože tomu druhýmu učiteli jsem nerozuměla. Ten prostě mluvil hodně jako rychle a i ti
Britové říkali, že i na ně je to teda rychlý. Takže si myslím, že ten předmět o tom Německu mi
jako hodně dal, protože by mě nikdy jako nenapadlo se o tom takhle zamýšlet. Co se týče tý
angličtiny, anglického psaní, tak jo...no každá hodina angličtiny je dobrá. Co jsem ocenila tak
byly pak ty večerní hodiny angličtiny, hodiny výslovnosti. Mě to na jednu stranu i hrozně ničilo,
protože jsem si říkala, že tohle se fakt jako nikdy nemůžu naučit...a ještě v podstatě ta jiná
kultura, jak mi klademe jinak důraz..a když odpovím třeba jenom yes, tak je pro ně signál, že se s
nima nechci bavit. To prostě člověk neví, a ani mu to třeba nedojde...nebo i tón hlasu...a jak se
říka ´a do háje´a eště jako člověk bojuje, aby se soustředil, aby něco řek. A teď jako ešte
kdybych měla hlídat tón hlasu, aby to bylo jako slušnější..No tak ale bylo to supr. Hlavně ten
učitel, on učil asi 5 let na Slovensku..a znal..byl i v Čechách, a když se dozvěděl, že jsem z
Čech, tak třeba každou hodinu řekl něco česky, nebo se snažil i slovensky, nebo i dával příklady
jakočeský ř, že je, to je to nejhorší co může bejt..a to mě hrozně povzbudilo, třeba i když mi bylo
smutno, že takový člověk z Velký Británie zná naše malé země. A říkal, já až budu v důchodu,
tak chci mít chatu na Slovensku, v horách..nechci žít ve Velký Británii. Prostě byl z toho hrozně
nadšenej a vždyckymi něco řek..a mě například překvapilo, on se nás v prosinci nějak ptal na
jména, tak jsem říkala, že jsem Lucie..a on á Lucie? Ty máš v prosinci svátek! A to tak
neskonale poteší. A on taky, taky měl znalosti české literatury, znal Švejka a Kafku..a to bylo
prostě něco úžasnýho..A mě to teda hrozně pomáhalo, mě to hrozně povzbudilo, když jakoby
vědeli...to bylo supr.
Ja: A máš pocit, že si si niečo odniesla z Anglie? Aj čo sa týká vzdelania..?A ako to hodnotíš?
Informátorka: Jako určitě to byl přínos. Jako ten jeden předmět mě moc nebavil. Ale z toho
druhýho si myslím, že jsem si odnesla dost. I taky takovou myšlenku, že někdy bychom se i my
na to mohli třeba zaměřit a že by to mohlo bejt zajímavý. Jednak se mi teda hodila ta jejich
knihovna, kde jsem se dostala nejenom k odborný literatuře ale i třeba k něčemu co jsem tady
nestihla přečíst, tak jsem to četla tam. I jako mě fascinovalo když jsem tam viděla polici plnou
Shakespearů, no tak na tom jsem koukala jakoby dost dlouho...ale nečetla jsem to, protože to
jako je na mě dost těžký. Ale myslím, že i na ně, že oni tomu taky nerozumí. Ale tu knihovnu
jsem si jako fakt užívala, já jsem tam byla jako dost často, jako dalo mi to hrozně moc.
Ja: Skús mi popísať tvoj obyčajný, bežný deň.
Informátorka: Můj obyčejnej den? Tak já jsem se snažila, teda pokuď mi to moji spolubydlící
dovolili, tak jsem vstávala v těch 7 a potom jsem prostě četla. A říkam, bylo to z toho důvodu, že
většina knížek z tý orální hostorie, co já studuju, není k sehnání, takže jsem se snažila hodně moc
číst. Když jsem měla školu tak jsem vyrazila do školy, vrátila jsem se a v podstatě já jsem ten
typ, který musí pracovat do 12tý do jedný, protože potom už jsem tak různě unavená, mě to
nejvíc myslí ráno. Takže ten čas jsem se snažila vyplnit tím děláním věcí do školy a potom jsme
měli pravidelně s holkama vždycky každý úterý kafe., to bylo výborný, to jsme vždy probrali co
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se děje..a večer když jsem jako nebyla unavená tak jsem chodila na hodiny angličtiny a
večery..tak to jsem se snažila dívat na seriály, aby jsem tu angličtinu jako slyšela, takže jsem se
snažila sledovat..Takže takhle, já jsem se přes týden snažila hodně věcí číst a dělat do školy
abych o víkendu mohla jezdit na ty výlety.
Já: A na ty výlety si jezdila spíš sama nebo s těma erasmákama?
Informátorka: Jak kdy. Ale většinou jsme...spočátku v tom září byli ty výlety pořádaný jak
školou anebo tim Globe Cafe..takže to jsme jezdili..a potom jsme jezdili i s tou naší partou. A
pak v lednu jsem jezdila sama. Nebo i když bylo hezky tak jsem vyrazila jen tak po Newcastlu,
na 2-3 hoďky abych tak jako poznala to město. Já dělám i geocaching, jestli znáš, to znamená, že
máš souřadnice a zbíráš krabičky. No a to já jsem tam právě dělala a díky tomu jsem se v
Newcastlu dostala na místa, které nenajdeš v žádném průvodci, takže to bylo supr, akorát, že
todle jsem dělala sama, protože né každého baví jet dva kilometry tam, zjistit, že nemůžeš nic
najít a jít nazpátek..Takže to jsem jako dělala sama, ale ukázalo mi to fakt jako supr místa. Tak
jsme objevili v Yorku malý stonehenge, který je asi kilometr od města a fakt jako zapadlý, není v
žádným průvodci, takže to bylo jako supr, no.
Ja: Mhm, ďakujem. A teraz sa blížime už k ceste domov. Pamatáš sa na ten moment, keď si si
uvedomila, že o chvíľu pojdeš domov? Čo si cítila, kedy si si to začala nejak uvedomovať?
Informátorka: No, to je...začalo to vlastně tím, že si člověk musí koupit lístek. Já jsem se
rozhodla, že teda budu letět, protože je to, že jo, o sebepřekonávání, takže jsem se rozhodla, že to
skusím, navíc teda je v Newcastlu ještě letiště, takže to nebylo zas tak hrozný. A zkusila jsem si
to zvládnout, takže jsem si sehnala letenku. A mě se teda domů vůbec nechtělo a to teda přiznám
se jsem se rozešla s přítelem a věděla jsem, že jakmile přijdu domů, tak to na mě všechno padne,
což se taky stalo...A bylo to taky trochu divný, protože všichni kdo jeli domů-jéé já se těším
domů, a já jsem říkala, že já se netěším domů. A všichni jako ty se netěšíš, a tobě se nestýská.
Mě se prostě nestýskalo po domově celou tu dobu, mě se bohužel nestýskalo ani po
příteli...takže..Já jsem tam byla opravdu spokojená, já jsem tam byla nejšťastnější člověk,
opravdu jakoby nejšťastnější za poslední období. Protože kontakt s domovem jsem měla,
prostřednictvím těch emailů, takže mě se tam vůbec nechtělo. Ale jako, jó, těšila jsem se až
uvidím rodinu...a bylo to takový...přijela jsem domů a v podstatě..to bylo fajn, protože jsem
věděla, že se musím vrátit ještě zpátky..
Ja: Ty si přijela jenom na Vánoce?
Respondentka: Jo, jenom na Vánoce..a věděla jsem, že 6. ledna zase odjíždím, takže bylo to
fajn..Tady jsem se setkala s kamarády, tady jsem se taky snažila dělat ty věci do školy a naštěstí
to uběhlo. Pak jsem tady i poznala kdo je ten kamarád, jak se říká. Kdo mě chtěl vidět a kdo byl
rád, že mě vidí. Takže jsem si to užila a 6. ledna jsem radostně odjela na 14 dní a to bylo v
pohodě. No a takže doma taky v pohodě, ale říkám, bylo to tím, že jsem věděla, že se vrátím do
toho Newcastlu, že se s nima uvidím, v lednu. No přijela jsem do Newcastlu, tejden ještě byla
škola a pak byly zkoušky. A někteří lidi už začali odjíždět domů, a už to začalo být takový, že ja
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už je nikdy ale neuvidim...to bylo hrozně takový smutný..A jak jsme chidli do toho Globu, tak ty
lidi už postupně odjížděli, takže to bylo takový prázdnější. A mě se domů nechtělo protože jsem
jakoby..co tady..? Jó, ja jsem si vlastně ten pobyt ani neprodloužila protože jsem si říkala, že už
tak mám tady spoždění s diplomkou...No..a tak se to tedy blížilo...a nechtělo se mi domů a hlvně
jsem si říkala, já jsem teď tady najela na nějaký styl života..a nemám poci, že by jsem se jenom
jakoby flákala, já si myslím, že jsem opravdu jako makala, četla jsem..a pak přes víkendy nějaká
tá zábava. Přes týden jsem se setkávala s kamarády, bylo to jako fajn a teďkon jako přijedu domů
a co? Protože já jsem byla zvyklá předtím být doma, pořád dělat věci do školy..prostě todle byl
pro mě úplně novej styl života..jít někam za zábavou..to já jsem moc tady nedělala. Teď já jsem
si říkala, já to zkusím přenés, aby jsem se doma jako nezbláznila z toho..takže taky musím jako
to...abych prostě zachovala nějakou kontinuitu...jako jó jasně, povinnosti, ale pak taky i nějaká
zábava, odpočinout si. Což se mi povedlo. Ale jako na ten odjezd si pamatuju dobře, protože
když jsem byla poslední, to pondělí v Globu, kde sme se sešli a rozloučili, tak jsem se cítila jako
kdyby odešla půlka mojí části...Většinu z nich neuvidím, třeba vůbec, kvůli tomu, že někteří jsou
třeba z Číny, nebo takhle velice dalekých zemí..Jó když je někdo z Evropy je jako šance se ještě
vidět, ovšem známe to, řekneme si, že se uvidímea už se neuvidíme. My jsme si teda jako
vyměnili adresy a řekli si, že budeme v kontaktu, ale jak to bude do budoucna, to se, že jo,
ukáže. Ale tak to bylo jako takový, ten večer byl pro mě hrozně jako smutný, protože já jsem
tady 3 měsíce, nebo kolik žila s lidma a už je nikdy neuvidím...Hrozně mi chyběli...chyběli mi už
když jsem je opustila a eště jsem ani jako neodjela domů...Ale já se snažím vždycky najít něco
jako pozitivního, takže jsem si našla něco, na co bych jsem se tady mohla těšit, ale rozhodně mi
to jako neulehčilo to loučení se s Newcastlem..protože to město bylo jako skvělý. Všude jsem
došla pěšky a bylo to fakt super. Kultúra tam, kutúru tam člověk najde i do přírody zajde. Cesta
domů byla teda dost hrozná, z toho důvodu, že já jsem měla jeden velký, těžký kufr, z kterého mi
upadli kolečka, takže jsem to celý jako prostě táhla..ale zase v tom Newcastlu mi pomohli
kamarádky, které se se mnou přišli rozloučit, což bylo taky fajn. A ta cesta byla opravdu
příšerná, byla to jako z nějakýho nepovedenýho filmu. Já jsem celou cestu v Londýně, z
vlakového nádraží n aautobusový couvala, protože ten kufr neměl kolečka. Ale některí lidi mi
jako pomohli, některé jsem požádala, ale někteří mi pomohli jako sami, což bylo fajn. Zvládla
jsem dojet na letiště, což bylo taky jako skvělý, protože jsem musela jet autobusem ešte asi
hodinu a to jsem si jako tak ukázala, že to zvládám. A šťastně jsem doletěla až na Ruzyň, a tím
jsem jako zase překročila svoji další překážku...Teďkon už nemám problém kamkoli letět. Takže
to bylo supr. Teda supr jako v tom, že jsem to zvládla. Samozřejmě jsem přijela domů..a ještě
takhle..já jsem měla rozloučkovou párty, a mám takový notýsek kam mi kamarádi něco napsali a
když jsem si to pak četla druhej den, tak to bylo hrozně pozitivní. A teď vždycky když mi je
smutno tak si to otevřu a čtu si v tom. A tohle je ten můj zdroj energie.No jenomže jsem přijela
23.ledna, 25 jsem měla zkoušku, kterou jsem nedala..musela jsem jí opakovat a no...nicméně od
toho 23.ledna jsem byla úplně mimo..Nevím, jako bych žila někde úplně jako výš..Já teď nevím,
jestli to jako správně vyjadřuje slovní spojení hlava v oblacích, ale ne jako v pozitivním
smyslu..Vůbec jsem nebyla schopná naject na ten můj režim, na ten, který jsem měla předtím i
na ten, který jsem měla v Anglii. Prostě vůbec-to-nešlo! Nebyla jsem schopná vstát ráno v 7,
nebyla jsem schopná nic dělat, což mě hrozně ničilo. Prostě jsem viděla jak se tá práce na mě
valí, že bych už měla začít s diplomkou..že bych měla honem, honem rychle...což jsem jako
vůbec nebyla schopna. V čem jsem jako pokračovala, co jsem si slíbila, že budu chodit víc ven,
za kamarádama, což se mi dařilo. Ale tak nějak jsem měla pocit, já nevím, že žiju v bublině,
nebo něčem, ale tak jako trochu úplně mimo. No nehledě na to, že jsem pak asi 14 dní měla
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hroznou chuť na hořčici a to jsem si říkala jsem já normální?..Já ji jako normálně nejím, a ani v
Anglii jsem ji nejedla, ale přesto..jako by se ve mě něco stalo a prostě potřebovala jsem jíst
hořčici.
Ja: A prečo ako myslíš, že to je?
Informátorka: Já jako vůbec nevím. Tohle se mi nikdy nestalo.
Ja: Ja len teraz neviem, či tomu dobre rozumiem..akože v tebe bola nejaká hrozná
dezharmonizácia?
Informátorka: Já nevím. Asi, asi jo..Mě prostě ničilo to, že jsem se nemohla dostat do toho
režimu...já nevím jak to popsat. Prostě takový jako mimo stav...to de strašně těžko popsat..takový
stav, kdy jako jsem a kolem mě ty lidi jakoby proplouvaj...a možná je kolem mě i nějaká
zátarasa, nějaká bublina a oni jsou za tou bublinou. A já si jdu, jsem ve svojich myšlenkách a oni
tak projížděj. A někdo mi pořád něco říka, někdo po mě něco chce, něco bych jako měla dělat.
Ale já jsem pořád v tý bublině ,a pak jako ještě tadle podivná jako to, .. hořčice. A volala jsem i
svoji kamarádce, která byla taky v Anglii, jestli je na tom podobně, nebo jestli jsem jako
normální a ona říkala, že s těma chutěma to má teda stejný. Jó, jsem si říkala, dobrý. Nejsem
jako to...jsem totiž připadala jako takovej blázen. No nicméně zjistila jsem, že mi to trvalo měsíc
než jsem dokázala fungovat tak, že ráno vstanu udělám si věci do školy, pak někam pudu,
pohoda. Fakt mi to trvalo měsíc než jsem se do toho nějak..než jsem...no já jsem prostě nebyla
schopná ani ráno vstát. Zpočátku po tom příjezdu mi jako hodně chyběly ty lidi. Pak si říkám
jako jo, byla to skvělá zkušenost, bylo to supr, ale prostě musíš jít dál, nemůžeš pořád myslet na
to, co bylo....S těma lidma jsme v kontaktu tak nějak občas, takže to je fajn. Na tom internetu si
můžeš zjistit kdo se jak má. No ale jak říkám trvalo mi to měsíc a ničilo mě to, že to trvá tak
dlouho, a že jako nevím co mám dělat a jak, jak přinutit moje tělo, aby zase pracovalo. Ale po
tom měsící jsem zjistila a vstanu když mi zazvoní budík už je to pohoda, už jsem si připadala tak
nějak jako to, vyrovnanější a psychicky v pohodě, když se to takhle jako dá říct, no. A je to jako
hrozně zajímavý, protože když jsem jako přijela tam, tak jsem nic takovýho neměla, žádnej
kulturní šok. Já vlastně ani nevím co ten kulturní šok..nevím. Jenom jako trvalo pár dní než jsem
si našla spřízněnou duši, pak to bylo v pohodě. Ale já jsem se chtěla vrátit..Nechtěla jsem tady
být. A to jako naštěstí přešlo, a tak jsem si díky tý Anglii uvědomila, že není důvod někam
spěchat..s tou školou a tak...nevím jestli je to jako negativní...díky tomu Erasmu se mi vlastně
jako protáhne studium. Ale tak prostě proč..má to tak x y lidí a jako co...nevím teď se na to
dívám úplně jinak no. Ale tak říct mi to tak před rokem, že budu prodlužovat, tak ooo ty jsi se
zbláznila no a teď si říkám a proč ne? Proč bych si jako neprodloužila studentskej život, vždyť
pracovat budu ještě celej život, tak proč bych to jako neudělala. Ale zase k tomu mi dopomohli i
ty hovory s tou moji kamarádkou, kdy jsem jako byla ve stresu z toho, že to nestíhám a ona mi
říkala její názor, jak to u ní funguje. Takže ta mi pak hodně jako pomohla. I nebo třeba když mi
něco řekla a já jsem si to uvědomila, vidíš, vždyť ona má předse pravdu, nač se stresovat, není
potřeba se za něčím honit..
Ja: A keď si sa vrátila, tak si sa s niekym o tom rozprávala, alebo radila si sa s niekým ohľadom
toho, čo si prežívala? Alebo akým spôsobom si sa s tým vysporiadavala?
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Informátorka: Uffff, ta moje kamarádka, ta z toho Finska vlastně odjela dřív než já asi o týden a
když se mi blížil konec pobytu, tak jsem jí jako hned psala jak se cítí, protože jsem věděla, že
ona prožívá to stejný..takže mi bude rozumět. Takže jí jsem jako psala, ale tady v Čechách...hele
já jsem tady jako moc to lidem neříkala, protože jsem jako nevěděla jestli by tomu jako
rozuměly..Možná, že jsem se zmínila jako mojí nejlepší kamarádce, ale už si nepamatuju,
protože my jsme se neviděly hned jako po příjezdu..a přes internet jsem todle nikomu
nepsala..takže asi ne..asi jsem to měla jenom v sobě. A doma jsem to taky nikomu neříkala,
prostě jsem se s tím snažila jako vypořádat sama..A doma jsem to neříkala taky kvůli tomu, že já
nerada něco zděluju takhle když mě něco trápí..mám problém to říct, prostě každý má dost svých
starostí. A s tou kamarádkou jsem se viděla po dlouhý době.. takže jsem s tím byla sama..a
možná kdybych to někomu řekla, tak bych se z toho dostala dřív, ale trvalo to měsíc tou mojí
vlastní samopomocí. Ale jó asi jsem to někomu řekla, ale to až tak ke konci, když už to
bylo..jakoby po. Jó! Jednomu člověku jsem to řekla, že jsem mimo. A on jak mimo? Nó prostě,
že nemůžu studovat, že nemůžu nic a že mi to bylo všechno jedno...no nemůžu říct, že by mi to
bylo jedno, ale prostě taková tá..nevím teď mi chybí to slovo, ale taková..nó tak co, tak je mi to
jedno..apatie možná? možná jo, apatie.
Ja. A prečo si myslíš, že vznikla tá akoby bublina, jak si spomínala?
Informátorka: No to já právě vůbec nevím. A snažila jsem se nad tím i přemýšlet, proč jako?
Kdyby jsem si jakoby tam narušila ten můj rytmus v tý Anglii. Ale právě, že ne. Tam mi to
nedělalo vůbec žádný problém, tam po příjezdu takhle fungovat, protože jsem na to byla zvyklá z
domova. Takže jsem jako vůbec nechápala proč se mi to děje, když jsem se vrátila. Jako doma na
mě byly všichni hodní, tady vůbec nebyl problém. Já prostě vůbec nevím. Chápala bych kdyby
se mi to dělo obráceně, nebo kdybych to na pár měsíců přerušila, ale já jsem pořád jela,
jela..Opravdu jsem na to ještě nepřišla čím by to jako mohlo být.
Ja: A chcela som sa opýtať aj celkovo na tvoje pocity a hlavně očakávania ohľadom návratu
domov. Ako si si predstavovala návrat domov a aký v skutočnosti bol?
Informátorka: Jó, no představoval jsem si to hrozně pesimisticky. Těšila jsem se vlastně jen na
jednu věc, na kamarády s kterýma děláme...s kterýma se scházím jednou týdně, tak na ty jsem se
těšila..Ale jinak na nic. Na školu ne..vůbec na nic...Kdybych to měla nějak popsat, tak jsem
viděla jenom černo, vůbec nic pozitivního, jenom ten jeden den v týdnu, kdy jsem se scházela s
těma lidma. No a když jsem přijela domů, tak to tak černě už nevypadalo. Když teda opomenu
ten můj stav. Začala jsem chodit do divadla, to jsem předtím moc nedělala a jsem se zapsala na
nějaký vzdělávací kurzy, to jsem si říkala budu mezi lidma, pohoda. Takže na to, jak to vypadao
černě a jak se mi hrozně nechtělo tak jsem se zase rychle co se týče týdle oblasti adaptovala, lidi,
s kterýma se stýkám, kulturu a todle. Bylo to rozhodně lepší než předtím. Takhle, než jsem
odjela, já jsem vlastně vůbec nežila..a to prostě jsem teď mnohem šťastnější než když jsem
odjela. Je to super. Takže jsem se hrozně rychle ..ono to asi není takový problém..i když vlastně
nevím, no. Bála jsem se toho, že budu doma zavřená a že nebudu mít s kým vyjít, protože na mě
moc lidí nemyslelo když jsem byla pryč. Ale bylo to jako zbytečný strach. Ono jako asi to zní
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jako klišé, ale lidi, kteří mě měli rádi, tak jako..No ale jak říkám, já jsem měla největší problém s
tou pracovní morálkou, s tou učební..Snažila jsem se hned od začátku najít si práci, protože ta
Anglie mě jakoby dost finančně vycucla. No a na to jak to vypadalo černě..tak hned jsem jako
zajela a v týdle oblasti to bylo jako supr no.
Ja: Ja som sa ešte chcela opýtať, čo pre teba znamená domov, alebo ako by si vôbec definovala
ten pojem?
Informátorka: To je dobrá otázka. Tu já si kladu taky když někde jsem. Já jsem vlastně zjistila,
že doma je pro mě tam, kde se cítím dobře. A něco ve mě mi říká, jestli to jako není špatně, že
jako já když jsem přijela do Anglie, tak jsem neměla problém říct, že du domů. Jako měla jsem
tam svoje zázemí...jako až jsem se toho někdy lekla a řekla jsem si domů...ale co je to vlastně
domů? Jako todle bylo poprvé co jsem byla tak dlouho pryč z domova, ale i před tím, když jsem
někam jela jenom na 14 dní, tak pro mě nebyl problém, se tam cítit dobře. Jako tam kde mám
zázemí..proto si teď myslím, že by pro mě teď nebyl problém nikam jet, do nějaký jiný země a
tam žít. Vůbec. A cítím, že bych to i zvládla sama no..Jinak jsem si taky zvykla na to být sama,
žít sama. Sice jsem tam měla tu spolubydlící...No a když jsem přišla domů..teda domů domů,
domů jako k rodině, tak. Tak to bylo takový...já jsem totiž už byla zvyklá na svůj klid, na to, že
si můžu dělat co chci..ano já si můžu dělat co chci, ale je tam ta tvoje rodina..takže...velmi se mi
líbilo bydlet takhle sama. A hned jak to půjde..finančně i jinak, tak bych zase hned...šla
no...Určitě no.
Ja: A myslíš, že sa to tvoje vnímanie domova nejak zmenilo? To vnímanie teraz, keď si sa vrátila
a predtým, než si odišla..
Respondentka: Hmmm..nooo...Já myslím, že to jak jsem říkala, že domov je tam kde se cítím
dobře jsem tak nějak tušila už předtím, ale až todlenc to mi potvrdilo, že tomu tak skutečně
je...Možná, že kdybych skusila žít ještě na nějakých jiných místech..tak by se mi to možná
vyvrátilo..Ale zatím všechny zkušenosti, které mám tak mě utvrdily v tom, že jsem schopná si
vytvořit to co potřebujua žít no, že tam si jako vytvořit ten domov..
Ja: A chcela by som sa ešte raz opýtať na oblasť sociálných vzťahov, ty si už niečo
naznačila...ale skús mi popísať, ako vyzerali a vyzerajú tvoje vzťahy po návrate..s rodinou, s
priateľmi...
Informátorka: Mám pocit, že se mi zlepšili vztahy s rodinou. My jsme je neměli nějaký špatný,
to určitě ne. Ale já mám třeba mladší sestru, jí je 13, to znamená nějakých 9-10let rozdíl..a po
tom co jsem se vrátila, tak ona se ke mě chová úplně jinak..Líp, hezky. Už mi neříká ty vypadáš
hrozně, tvoje vlasy jsou hrozný, tvoje oblečení je hrozný..no a teď se chová daleko líp-jé hele
Lucinka přijela, obejme mě...A já jsem byla jako úplně v udivení co to jako je. A ja mám ještě
mladšího bráchu..a oba dva mi jako psali..na chatu. A bráchovi je 9 a přišlo mi to hrozně
roztomilý, že on je jako malej a teď mi píše na tom chatu. A bylo to jako fajn. Ale když jsem se
vrátila domů tak nejmarkantnější rozdíl byl s tou sestrou.Je to jiný..ona je jiná, nebo možná jsem
jiná já, nevím..ale postě je to jiný..lepší.A v podstatě co jsem se vrátila, tak mám jako dobrý
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vztahy tak nějak se všema. A tá rodina..já nevím, možná jsme si od sebe jenom potřebovali
odpočinout..Jak říkám, nebylo to vyloženě špatný, ale já už jsem před odjezdem strašně chtěla
vypadnout.protože už mě štvalo tak nějak všechno..aniž by to byly důležitý věci, byly to blbosti
samozřejmě. A teď jsem se asi tak jako uklidnila..takže daleko, daleko lepší. Co se týče
kamarádů, tak v podstatě...stýkám se...ono jich není moc, ale to stačí..a taky dobrý...dobrý vztahy
mám..pohoda. Takže vlastně pozitivní.
Ja: A čo sa týká tých ľudí, s ktorými si bola na Erasme, ste v kontakte?
Informátorka: Jsme v kontaktu. Občas si napíšeme, samozřejmě né nějak často. Já ráda posílám
pohledy, a přišla jsem na to, že mi nevadí, že už se třeba denně nebavíme, ale že jim třeba můžu
poslat ten pohled..Jedna holčina mi taky právě poslala pohled, což mě velmi potěšilo. A ano, my
si můžem napsat každý den na internetu, ale nevím...ten pohled mě jako potěšil. Nemusí to být
často, ale jako výborný..Mě to docela chybí. Já jsem jako dítě hrozně ráda posílala pohledy, a teď
jak to všechno nahradily smsky, mobily..tak mě to prostě chybí. Takže jsem rádá, že jsem jako
našla lidi, kteří bydlí tak daleko, že jim můžu psát pohledy a dopisy...
Ja: A nie je ti smutno? Nechýbá ti to, že už s nimi nie si v dennom kontakte? Alebo ta krajina
napríklad?
Informátorka: No tesně po příjezdu mi chyběli jak lidi, tak ta země, to město. Ale potom, jak
jsem vlastně obnovila ty vztahy tady, tak jsem vlastně jakoby... už mi nechybí tolik. Už jakoby
vím, že i tady mám někóho, komu se můžu svěřit, komu se můžu ozvat, když je mi smutno. Ale
taky vím, že se můžu ozvat i jim. A že byli jako na 4 měsíce součástí mého života a budu si je
navždycky pamatovat. Byli důležitou součástí mého života. Takže...a taky jsem zjistila, že
kdybych měla jít někam na dovolenou, tak by to byla asi Anglie, protože se mi tam hrozně líbilo
a lituju, že jsem to nestihla navštívit všechno. Důvod byl finanční. I časový, ale hlavně
finanční.Takže jsem to projela jenom trochu...Takže určitě tam chci ject, a je to jedno jestli na 14
dní nebo na dýl, protože jsem to tam poznala a mě to navnadilo. A chtěla bych poznat i Wales, i
Skotsko. Skotsko obzvlášť, s těma horama...Takže bych se tam chtěla někdy vrátit.
Ja: To som sa práve chcela opýtať. Či si myslíš, že ťa táto skúsenosť nějak ovplyvnila v tom, že
by si znova chcela niekam vycestovať a pobudnúť tam istý čas? Alebo konkrétne do tejto
krajiny?
Informátorka: Já když jsem odcházela, tak samozřejmě jsem si říkala, že chci eště někam ject.
Ale ono to pak nevýjde, jsou různý faktory, člověk si tady musí najít práci a tak...Ale kdyby,
třeba teoreticky, mi bylo nabýdnuto, abych jela do nějaký země, nebo třeba pracovně, tak já bych
jela. Klidně bych jela, třeba do Anglie, ale i jinam. Protože tak jsem poznala Anglii, ale já bych
tak ráda poznala i jiné země. Protože myslím, že mi to hodně pomohlo i v tom, jak jsou ty rúzný
předsudky tak člověk zjistí, že některý třeba doopravdy fungujou. Al emyslím si, že takhle už
jakoby už víc chápu, nebo chápu...jak to říct..například když vidím cizince tak mu ráda pomůžu.
Né žebych mu předtím nepomohla, ale prostě vím jak se cítí..nebo třeba on se tak nemusí cítít,
ale může mít stejný pocity. Když je prostě stracenej ve městě, tak nemám problém mu
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pomoct.Dovedu si představit jak mu je. A právě si myslím, že kdybych poznala víc zemí, tak se
mi to rozšíří, že třeba pochopím i ty problémy, které hýbou světem. Problémy mezi zeměma,
národnostma. Že by mi to líp pomohlo. Protože ono je něco jiného jít na dovolenou, kde člověk
zhlídne jenom ty hrady a nic jako bavit se s těma lidma, jaký mají problémy...Pak si člověk
řekne, že je rád, že bydlí v Český republice, ale pak si třeba řekne, že by rád bydlel ve Finsku a
chodil by tam do školy..No a právě to porovnávání, když jsme porovnávali různé země od
politiky až po...S tou holčinou z Bulharska když jsem se bavila, tak tam je to daleko horší než u
nás...tak to je pak člověk rád, že bydlí v Český republice.
Ja: A ovplyvnila táto skúsenosť nejakým spôsobom tvoj vzťah k národu, k tvojmu národu? K
Českej republike. Či si napríklad viac vážiš Českú republiku. Alebo napríklad nejaké národné
pocity, že by to v tebe posilnilo?
Informátorka: Určitě jsem zjistila, že jak se říká, že jinde je hůř, tak...jako ono když ti to někdo
takhle řekne, někdo z těch zemí, kde se mají opravdu hůř, tak si pak říkám, že jsem ráda, že
bydlím v Český republice. Že je u nás líp. Nebo takhle, že máme věci, který jsou špatný, že
máme věci, který jsou jak jsou, ale přesto tady žijem v klidu, v míru...a to je prostě zázrak. ..
Takže ano, vážím si, že žiju tady, že jsem se tady narodila. A co se týče...jako neměla bych
problém žít jinde. Já mám Českú republiku ráda, ale to jsem měla ráda i předtím..Fakt jako mám
ráda, ale nevadilo by mi žít jinde...Co se týče lidí, měla jsem pocit, že jsou ty lidi..já nevím,
naštvanější? Nevím, že tam prostě když o tebe někdo zakopnul nebo ... tak jako se omlouvali,
usmáli se..a já jsem se pak na to zaměřila, když do mě někdo drncnul, tak se hned omluvil A pak
jsem přijela sem a měla jsem pocit, že každý háže kyselý ksichty..když to takhle musím říct.
Takový...já nevím no...možná se mi to jenom zdálo, ale prostě jsem ten pocit měla no..A taky
jsem četla o těch Češích, že jsou chladní...a to jak jsem říkala, že oni neudělají ten první krok, tak
to samé říkají oni o nás...nevím no...Každopádně ale asi nějaké nacionální tendence, nebo vlivy,
nevím, asi ne...ale jako jo. Uvědomila jsem si, že mám štěstí, že jsem se narodila právě tady.
Protože ono jako ani narodit se v Anglii..jako jo, dobře, oni neměli komunismus, ale že by na
tom byli omnoho skvěle než my...jó no, některý věci tam amjí fajn. Třeba ta politická kultura je
tam na vyšší úrovni, ale nejsou teda úplně lepší než my, jenom teda proto, že neměli ten
komunismus...A to se říká vyspělá, západoevropská země, jo. Jó a jako když už lidi třeba vědí,
kde leží Česká republika, teda Československo, Česká republika, to nevědí..tak je to prostě
východní Evropa. Někteří si dávají pozor a říkají střední, ale ne. Možná jednoho člověka jsem
takovýho potkala...No a jakoby nevím jak se k tomu postavit..Víš co, tady v Čechách jsou na to
lidi docela hákliví, když se řekne východní Evropa, fakt jako dost. Mě to..fakt nevím jestli mi to
je jedno. Asi záleží na tom, jak to ti lidi myslej, jestli jako východní Evropa...nevím no. Nevím
jaký vztah si k tomu vytvořit, protože ve škole nás učili, že jsme jako střední Evropa. Tak jako
jo, podle mapy možná, ale...Tak jako tím jsem chtěla ...já už nevím, jak jsem se k tomu dostala,
ale chtěla jsem říct, že z našeho pohledu je Velká Británie vyspělá země, ale nemám pocit, že by
se měli omnoho líp než my tady.
Ja: Na akej úrovni? Alebo v akom smere myslíš?
Informátorka: Tak jako říkám, jediný co jako na vyšší úrovni je ta politická kultura. I když zase!
Nevidím do toho tak jako u nás. U nás si čteš noviny...i když já jsem se snažila i tam, jsem
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četla..z BBC články, co se tam jako děje,protože mě to zajímá, ale přeci jenom je to odstup. Ale
jinak i co se týče toho vzdělání, nemám pocit, že by na tom byly o tolik líp..Co se týče práce, tam
taky není práce. A eště navíc teda, zrovna jak sme tam byli, tak premiér prohlásil jakoby, že lidi
z východu berou práci Angličanům, Britům. Tak jsem hned jako...říkala, hele co ten váš premiér
tady jako říká. A jako, no jo, já vím, ale většinou jako lidi, ti z toho východu, co vám berou
práci, tak dělaj práci, kterou by Britové nedělali a nechtějí dělat. Takže vlastně nikdo nikomu
žádnou práci nebere. No ale jako je to práno mediálně, lidé z východu nám berou práci, už
bychom neměli být v evropský unii, protože ty hranice, bla bla bla...Já jsem si ty jeho výroky
vždycky užívala, protože jsem je vždycky jako konfrontovala.
Ja: A si eště stále v kontakte s tou krajinou, myslím čítaš si ešte správy, zaujímá ťa to?
Informátorka: Jó, jó, jó. Snažim se. Určitě.. Mě hlavně zajímá jak to dopadne s tím Skotskem.
Protože tohle jsme tam taky řešili. Já jsem si dělala legraci, že budou muset mít pas až tam
pojedou, vlastní vlajku a hymnu. No a ptala jsem se těch lidí, co si jako myslej. A oni si myslej,
že se jako..neodtrhnou...Ono v podstatě si oni ani neuvědomujou co to jako zanmená. Oni by
museli platit jako takový..no, ale to už se dostáváme jinam. Jenom chci říct, že ti politici jim jako
předávají takový obraz takovýho toho: hrdost, samostatnost..Ale vůbec neříkají my pak jako
budeme muset platit..peníze..armáda...to se teď nezdá, to teď za ně všechno platí to království.
Takže to mě jako strašně zajímá jak to dopadne.A i jiný zprávy z tý politiky, z tý země mě
zajímají. Víc než předtím. Copak předtím nějaká Anglie...ale teď mě to zajímá, no. I jako nejsem
fanoušek fotbalu, ale celý Newcastle žije fotbalem. A to když se hraje, to jsem taky nikdy
neviděla, tam jdou celý rodiny na fotbal. To tady neexistuje. A tady je i ta kultura toho fotbalu,
že tady se mlátěj...ale tam ne. Tam máš rodiny, malý dítě, starýho pána vedle sebe...A to je taky
něco co neznám. A i když čtu někde, že Newcastle porazil někoho tak, jako já se o fotbal moc
nezajímám, ale todle si jako přečtu. Anebo když se někde mluví o těch městech v okolí toho
Newcastlu, tak mám radost, že vím, že existujou.
Já: A ešte ako si spomínala, že by si “migrovala” klidě znova, tak myslíš si, že je to dôležité?
Alebo čo myslíš, čo by na to povedalo tvoje okolie?
Informátorka: Hmmm, tak moje rodina by mě jako stoprocentně podpořila, protože můj tatínek,
ten taky žil jistou dobu v zahraničí, takže ten jako ví oč de. Moje maminka by mě podpořila z
toho důvodu, že ona sama jako nikam nemohla. A myslím si, že i moji kamarádi by mě určitě
podpořili.
Ja: A myslíš si, že je to teda důležité, ako skúsenosť? Ako to hodnotíš?
Informátorka: Jo. Já myslím, ... záleží na tobě a na tvým postoji k životu. Pro mě je to hrozně
důležitý, protože se mi jako rozšířili obzory. A teď jako nemyslím vzdělání, že se něco jako
naučím, jo, to taky. Ale hlavně myslím ty sociální vztahy, to poznání ty kultury a ty rozdíly, ty
rozdíly jsou na tom nejzajímavější. Ty předsudky co voči sobě máme to je jako hrozně zajímavý.
A právě z toho důvodu by mě lákalo žít ve více zemích, aby se člověk takhle obohatil, jo. A
myslím si, ale nevím, možná je to utopická představa, ale čím víc lidí bude mít tu možnost takhle
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někde žít, tak tím je třeba větší šance na udržení toho míru. Že prostě pochopěj, samozřejmě za
ty tři měsíce se toho tolik stihnout nedá, ale aspoň něco..Takže já jsem za to, aby každej..i když
noooo těžko říct, jestli by to na každýho mělo takovej vliv jako na mě..ale myslím si, že kdyby se
lidé měli šanci takhle jako víc poznat, tak by byla větší šance se pochopit a udržovat ten mír. Což
jako v Evropě je celkem snadný oproti těm jiným zemím, ale to už je zase jako úplně jiná
úroveň. Ale i to jako, znám hodně lidí co jezdí do Afriky, a pak jako pochopíme líp ty lidi...takže
já jsem určitě pro. Jezdit takhle.
Ja: A je to pre teba natolko doležité, že chceš, aby napríklad tvoj životný partner mal takúto
skúsenosť?
Informátorka: Mmmm to nevím, to ja takhle..Né, samozřejmě když to zažil, tak je to něco, co
můžeš sdílet, že jako ví...Ale když to jako nezažil..záleží no, jestli je jako nakloněnej
tomu...Třeba některým lidem je úplně jedno, že prostě co se děje. Žijou jenom tady, a co já bych
se staral..tak pokuď je někdo s takovýmhle přístupem, tak to jako nemá cenu. Ale nevím, to mi
jako nepříde důležitý, že bych jako vybírala partnera podle toho jestli někde byl nebo né, tak to
né. Ale mohl by to být jeho bonus (smích). Ale kdybych se dostala třeba do situace, že můj
partner by měl možnost někam ject, já bych ho určitě podpořila i za cenu toho, že by jsme jako
nebyly spolu...protože to je prostě...myslím, že to je pro člověka jako dost důležitý. Protože
takovýdle šance se nenaskytujou vždy. Prostě člověka můžeš potkat já nevím kde, ale tohle se ti
už nemusí naskytnout.
Ja: A myslíš, že keby si mala negatívnu skúsenosť, čistě hypoteticky napríklad s tou Anglií, tak
stále by si chcela cestovať, niekam ísť, niekde inde žiť?
Informátorka: Asi jó, protože já jsem jako odmalička zvyklá jezdit, i když jenom na 14dní do
různých zemí a ne všude to byla jako úplně krásná dovolená, ale jako určitě bych chtěla poznat
no...Teď by mě třeba hrozně lákala ta Francie, kterou já mám jakoby procestovanou, ale žít tam.
Nebo já nevím, možná je to tím, že já jsem jakoby takovej optimista, že se jako pořád snažím jít
dál.
Ja: A je niečo také čo sa ti vyslovene páčilo v Anglii a uvedomila si si, že to u nás tak nie je.
Alebo aj naopak, čo ti tam vadilo a uvedomila si si, že v Českej republike je to inak, a že si za to
vďačná napríklad...
Informátorka: Mmmm, přemýšlím..Když já nevím jestli je to tím, že jsem se hodně pohybovala v
tom prostředí těch křesťanů, ten jejich pohled na život je skrátka úžasný. Ale nevím, možná že i
kdybych se tady pohybovala v tom prostředí křesťanů, tak by to bylo možná stejný...Oni byli
jako pořád pozitivně naladění. Možná proto se mi zdálo, že jsem přijela sem a viděla jsem jenom
kyselý citróny. Když já nevím, tam mi to přišlo, s těma mladýma lidma takovej ten nevázanej
život, vo nic se nestarat..i když když si to vybavím, tak některý mí známý jsou možná taky
takový, i když se s nima takhle nestýkám...Takže nevím, teď mě jako nic nenapadá.
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Ja: V pořádku, to je jen otázka. Mám ešte jednu otázku na teba. Čo si myslíš, že ti pomohlo
najviac sa adaptovať naspäť, na to české prostredie, po tom návrate, jak si spomínala, že to bolo
také náročné.?
Informátorka: Byli to lidi, byli to kamarádi, se kterýma jsem začala chodit ven. To byli oni,
protože mě přijali, zase nazpátek i se zajímali jak bylo...Vlastně pro mě nejdůležitější byli
Vánoce, kdy jsem přijela domů a ozvali se mi kamarádi ze Šumavy, jestli bych s nima nechtěla
strávit Silvestr. A to bylo pro mě hrozně důležitý, protože jsem se cítila sama. Ostatní kamarádi
byli v Anglii..a to mi hodně pomohlo. Taková malá, krátká smska, hele nechceš přijet? To mi
obrovsky pomohlo a taky ty 3 dny strávený s nima, kdy se taky zajímali o to, jak jsem se
měla..Našli jsme cestu k sobě. I když dřív jsem s nima až tak v kontaktu nebyla. O to víc jsem
byla vděčná, než jsem odešla tak jsme se moc neviděli, ale vlastněmožná tím jak jsem byla pryč
jsme se zase začali vídat. Možná proto..Je to jako fajn, vědět, že tě někdo má rád, jako
kamarádi...Takže lidi no...A občas mě jako překvapilo, kdo se ozval...a že bych to jako
nečekala...Takže díky ním jsem se jako začala cítit šťastná.
Ja: A myslíš, že aj ty sama si sa nejako zmenila? Čo sa týká tvojej identity, aká si bola, keď to
porovnáš pred odchodom a teraz?
Informátorka: No já hlavně než jsem odjela, tak jsem měla takové jako...no já jsem odjela v září
a jakoby od ledna loňskýho roku jsem neměla moc jakoby takové šťastné období, a pak už jsem
byla taková rezignovaná a věčně naštvaná...a občas jsem nesnesnala i sama sebe..což je dost
hrozný. No a v tý Anglii jsem se uklidnila, přišlo mi, že jsem se dala do takový psychický
pohody a už jsem nebyla tak nervově labilní. Takže myslím, že jsem se tam jako dala
dohromady, no. Už mě nějaký blbosti tolik nerozházej, doufám, že mi to vydrží! Já myslím, že
jsem teď jakoby vnímavější, jo. I ty lidi, z těch různých zemí..tak se to snažím převádět i do
vztahů teď. Jako nemusí ty lidi být nutně z jiný země, ale mám jakoby víc pochopení, větší
vnímavost a větší psychická pohoda. Myslím, že jsem se tam jakoby dala doromady, no.
Ja: A vo vzťahu k cudzincom? Ako ich vnímaš, ako reaguješ? Dokážeš si predstaviť, aké to bolo
pred odchodom do Anglie a aké je to napríklad teraz?
Informátorka: Ne, určitě mi nevadili předtím. Určitě jsem pomohla, ale zjistila jsem, že po tom
co jsem se vrátila...já jako hodně jezdím na vlakový nádraží a když čekám na vlak a když je tam
hodně cizinců, tak jsem se přistihla při tom, že je jako vyhledávám, jo. A když vidím, že tápe, tak
jdu jako k němu, protože já mám jako hroznou chuť mluvit. Teď jsem přijela do Čech a kde já
tady použiju angličtinu? Moc ne, takže já jako mám pocit, že je vyhledávám, abych jako mohla
mluvit. A když mě někdo osloví, tak mám jako hroznou radost, že oslovil mě a že si s ním mohu
povídat. A zjistila jsem, že se i jako víc zakecám.A jsem ráda když s ním m§žu mluvit a ješte
radši když mu můžu pomoct, aby se necítil tak ztraceně. To mi pak zvedne náladu.
Ja: Tak to je super. No ja inak myslím, že z mojej strany je to už všetko, ak by si niečo ešte
nechcela dodať ty? Alebo ak máš pocit, že sme niečo nespomenuli...?
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Informátorka: Já myslím, že jsem řekla všechno. Úplně všechno. Jenom možná to, že důvod proč
jsem ti na ten rozhovor kejvla byl, jednak, že vím, že je těžký sehnat lidi. Ale taky zároveň proto,
že jsem si chtěla ještě jednou projít ten konec, ten návrat, protože je to hrozně zvláštní, proč se
mi to dělo...
Ja: Tak to mám radosť. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a za spoluprácu.
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Informátorka č. 2
Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Ano, souhlasím.
Ja: Super. Ďakujem. Tákže moja prvá otázka znie: čo sa ti vybaví keď sa povie Erasmus? Aká je
tvoja prvá asociácia?
Informátorka: Zahraniční cesta.
Ja: Ok. Super, ďakujem. A teraz keby si mi prosím ťa mohla len v krátkosti popísať ako k tomu
došlo, ako to prebiehalo od chvíle kedy si sa rozhodla zúčastniť sa Erasmu až doteďka.
Informátorka: Poprvé jsem uvažovala o Erasmu už ve druhým ročníku, ale v tý době jsem měla
přítele a nechtěla jsem ho opustit a myslela jsem si, že to by rozbilo náš vztah. Takže až když
jsem se s ním rozešla, tak pak v září jsem si podala přihlášku na Erasmus. Vyjela jsem vlastně
druhej ročník, třetí semestr. No a to je celý, já nevím..doteďka? Byla jsem tam půl roku.
Ja: Mhm, ďakujem. A môžem sa opýtať čo ťa k tomu motivovalo? Alebo čo ovplyvnilo výber
práve tejto krajiny? Kde si vlastne bola?
Informátorka: Já jsem byla ve Španělsku.Motivace pro mě byla jasná, padl výběr pro mě
jazykově mezi anglicky mluvícíma státama a španělsky mluvícími zeměmi. A já jsem si chtěla
zlepšit španělštinu a navíc sever mě jako nezajímá. Takže z těch nabýdnutých zemí byla jediná
volba Španělsko. Do Anglie jsem nechtěla, státy Beneluxu a tak, to mě nezajímá...akorát tam byl
problém v městech. Protože na bakalářským studiu se nabýzí jenom dvě města: Santiago de
Compostela a Valecie a na magisterským Madrid, co mě by se Madrid líbil nejvíc. A dneska už
vím, zpětně, že to možná byla trochu chyba, protože jsem si to v tý Valencii neužila.. Protože já
jsem jako z Prahy a Valencie pro mě byla jako vesnice...A když jsem jela na výlet do Madridu,
anebo kdyby tam byla na výběr alespoň Barcelona tak vím, že bych si určitě vybrala Madrid
nebo bych jela do Barcelony.
Ja: A ohľadom tých kritérii ešte, keby si mi to mohla priblížiť...Na základe akých kritérií si výber
tých jednotlivých miest zvažovala?
Informátorka: Podle velikosti města. Protože já jsem z velkýho, hlavního města, že jo. Já jsem na
kulturu, na to žití, které člověk má restaurace a podobně..Ale potom jsem se dívala i na ten
program, jakoby předměty. Což jsem ale záhy zjistila, že to je zbytečný, protože jakmile člověk

77

přijede tak se hned mění. Prostě úplně jiný jako předměty..to se dá možná v zemích jako je
Německo, nebo někde, kde je to spolehlivější...
Ja: A hral rolu aj kontinent keď si sa rozhodovala? Akože Európa a ostatné kontinenty?
Informátorka: Já si myslím, že na těch ostatních kontinentech jsou ty Univerzity lepší...Že tam
jako funguje něco jiného..a nevím..jako já jsem už ve Státech studovala...a chtěla jsem být jako v
Evropě, já mám Evropu ráda..
Ja: Dobre, ďakujem. Tak teraz sa presuňme už k samotnému pobytu. Chcela som sa opýtať
hlavne na oblasť sociálných vzťahov, na tvojich priateľov. Či si si našla priateľov, ako si k nim
prišla? A chcela si si ich vůbec nájsť?
Informátorka: Takže já jsem se tam kamarádila s jednou Češkou, která tam se mnou byla od nás
ze školy, sme měli společné předměty, takže to byla jako jasná věc. A pak já jsem bydlela na
bytě se spolubydlícíma, a to byli dva Španělé a takže oni byli moji dva kamarádi a já jsem
získala kamarády skrz ně. A pak i na kurzu španělštiny,který jsem tam měla, jsem se seznámila,
to byly taky všechno cizinci..oni byly taky na Erasmu, tak s nima. Ale třeba jsem se vůbec
neseznámila s někým jako ve škole...
Ja: A organizovala škola nejaké zoznamovacie akcie? Pomohla vám nejak sa zoznámiť? Alebo si
skôr bola iniciatívna ty a vyhľadávala si ty sama tých ľudí?
Informátorka: No vono nevím jestli to jinde je, ale ve Španělsku to škola neorganizuje jako,
nějaké společné akce, to ne...Ale je tam, myslím si, že to bude i jinde, jmenuje se to Erasmus
Life, kancelář, která organizuje nějaké párty, které mají zvýhodněné ceny a vstupy pro Erasmus
studenty, pak jdou asi společně na ty párty nebo nějaké akce a tam se jako můžou seznámit. Ale
já jsem na todleto nechodila...
Ja: A čo napríklad vzťahy s domovom? Udržiavala si ich nejak? Poprípade s kým? Boli to spíš
rodičia alebo přátelé? Ako často? V akých ohledoch?
Informátorka: No vztahy s domovem jsem udržovala, především..no stejně jako tady v Praze,
takže s prarodičema, kterým jsem zařídila skype. S mojí matkou a přátelé taky, kteří mě tam i
navštívili.
Ja: Super. Dobre. A čo ste riešili, v čom spočívala vaša komunikácia?
Informátorka: Jak se mám, co dělám. Prostě to samý jako v Praze, nebo kdekoli jinde po
telefonu...
Ja: Takže sa to vlastně nezmenilo?
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Informátorka: Ne.
Ja: Ako by si popísala ich životný štýl, tých Španielov?
Informátorka: Tak kdybych měla popsat jejich životní styl, tak se to blíží hodně asi Italům a
jiním jižním národům. To znamená dlouho spát, pozdě chodit do práce, dlouhý siesty, to
znamená od dvou do pěti. Večeří hodně pozdě, to znamená, že tak kolem desátý se večeří a na
párty se vyráží ve dvě ráno, takže ten život je tam celej posunutej...já nevím, no.. Je to jako úplně
jinej životní režim.
Ja: A mala si potrebu alebo snahu sa zosúladiť s týmto ich životným štýlom, s ich režimom?
Informátorka: Nó tak já jsem neměla na výběr. Protože když tam chce člověk žít s lidma spoň
trošičku, tak kdyby šel na diskotékuv 10n večer, tak bude ještě zavřena. Když tam půjde o
půlnoci, tak tam bude maximálně jeden barman, v jednu tam bude barman a provozní. Ve dvě
tam bude pár lidí, ve čtyři se to začne docela plnit a v 5 to nejvíc jede..
Ja: Aha..A ako to hodnotíš? Je to podľa teba správný prístup k životu, alebo ani nie?
Informátorka: No tak oni to mají takhle vymyšlený havně proto, že je tam jiný klima. Oni tam
mají hrozný vedro. Od března začíná být horko a v červnu už to začíná být nesnesitelný a ono
bejt tak někde od dvou do pěti někde v práci, tak ono je to jako fakt k nevydržení.Tím pádem
voni...no když já jsem šla domů, já nevím v 6 ráno z nějaký diskotéky a po městě jak tam měli ty
teploměry, tak bylo v půlce června 28 stupňů.
Ja: Ďakujem. Teraz by som sa rada opýtala na tvoje prvé dni po príchode, ak si na to ešte
pamätáš..Ako si sa hlavne ty cítila? Čo sa odohrávalo bezprostredne po príchode?
Informátorka: Tak ty první dny, když jsem tam přiletěla tak to bylo samozřejmě spíš zoufalství.
Ale já jsem například měla výhodu oproti jiným studentům, že moje máma měla řekněme
kamarádku tam, takže jsem tam mohla zůstat asi první čtyři dny...Než jsem si našla ubytování,
než jsem si zařídila školu..No teda než jsem si našla ubytování, když jsem si našla ubytování tak
jsem se okamžitě odstěhovala.No a samozřejmě ten první týden je neuvěřitelně hektický, protože
člověk tam jede s tím nějakým learning agreementem, má nějaké předměty, teď přijede tam a
samozřejmě když já jsem tam přijela, tak ani jeden ten předět se nevyučoval. Já nevím, teď jak
oni nepracujou, tak je hrozně těžký dostihnout toho tvýho koordinátora. Pak taky ty byty. Já když
jsem sháněla ubytování, tak jsem obešla asi 15 bytů a jak jsem viděla jak jsou všechny odporný
tak mi bylo do breku. A pak když jsem našla něco co se mi líbilo, ve kterým jsem pak i bydlela
tak se to začalo všechno lepšit a začalo to být super. Ale je pravda, že ty první tři dny byly spíš
jako v depresi. Když jsem viděla ty byty, v čem bych jako měla bydlet tak to bych se jako
zbláznila...
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Ja: Čo pre teba predstavovalo najväčší problém po príchode, alebo aj celkovo počas celého
tvojho pobytu?
Informátorka: No já jsem neměla pocit, že bych tam problém jakéjkoliv měla...Možná jenom ten,
že jsem si myslela...ale to je zase spíš jenom o moji osobnosti...že jsem si myslela, že se třeba víc
skamarádím, že si tam najdu kluka a takovýdle věci a to se prostě nestalo, žádnej problém,
všechno...nenarazila jsem na žádnej problém.
Ja: A napríklad aké boli ešte tvoje očakávania ohľadom Erasmu a aké to potom naozaj bolo..teda
ty si to už zčasti naznačila...Ale ak tam bolo ešte niečo, okrem toho, že si si myslela, že si tam
nájdeš viac kamarátov, přítele..
Informátorka: No to jsem si myslela...Myslela jsem si taky, že si mnohem víc zlepším jazyk. Ale
pak jsem zjistila, že tam jako není taková příležitost, si ten jazyk zepšit..Protože pokud se člověk
baví s Erasmus studentama ostatníma, což jsem teda já taky moc nedělala, jenom v tom kurzu,
tak když na sebe jenom mluví, tak se asi nezlepší, že. A samotní Španělé, tak ty jsem jako..ty
byly celý den v práci, takže to jakoby už jen po večerech. Očekávala jsem od toho, že se vrátím,
stejně jak jsem se vrátila z Ameriky a mluvím anglicky jako rodilej mluvčí. To samý jsem čekala
i teď, přičemž ale z tý španělštiny jsem se dostala na úroveň jakou jsem měla když jsem
maturovala....že já jsem ji zase zapoměla, jak jsem ji ty tři roky nepoužívala..tolik intenzivně.
Jako na gymplu. No a dostala jsem se tam kde jsem byla až na to, že jsem si rozšířila slovní
zásobu. Ale nejsem spokojena s tím..Prostě to byly moje očekávání a ty se nenaplnily..Nevím
no..já jsem pro to měla větší očekávání..Já jsem byla zklamaná i z toho města. Jó, ale mohla jsem
to očekávat, no..není to hlavní město.
Ja: A z čoho si bola teda konkrétne sklamaná? Z toho spůsobu života v tom meste? Že to je malé
mesto?
Informátorka: No malý město..Ono má 800 000 obyvatel. Ale když to není hlavní město, to
znamená Madrid, když to není Barcelona, to znamená kulturní hlavní město, tak všechno ostatní
v tom Španělsku je ten zbytek. Řekněme v tý Valencii jsou ti starší lidi...prostě to tak nežije. A
jako je to chudší město. Prostě jsou tam...Prostě vždycky zábava je tam, kde jsou bohatí lidi, že
jo. A v tom to tam postrádalo. Prostě oni nemůžou mít otevřený bary na pláží, protože tam nikdo
nechodí, že jo.
Ja: No a chcela som sa ešte opýtať na tých kamarátov, alebo celkovo na tých ľudí, ktorých si tam
spoznala...Tak ako by si ich charakterizovala? Čo ste vlastne spolu robili?
Informátorka: Tak ti moji spolubydlící...já jsem jim ze začátku vařila..každý večer večeři,
protože jsme všichni jako společně jedli. A protože jsme měli velkej byt s obrovskou televizí, a
protože Španělé milují fotbal a protože ty fotbalový zápasy jsou téměř obden, tak sme tam co by
obden měli 14 řvoucích Španělů v obýváku. Takže takhle, takhle sme trávili čas. U fotbalu s
pizzou anebo něčím co jsem uvařila a nějakým alkoholem..No a potom když už je teplo, tak se
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chodí na pláž. Že prostě skupina lidí de společně na pláž. Každý něco přinese a prostě se tak
společně jí a povídá, no. A to jsem chodila buďto s těma mejma spolubydlícíma anebo s těma
lidma z kurzu.
Ja: A keby si mi mala popísať tvoj bežný deň, tak ako by to asi vyzeralo?
Informátorka: Běžný den? Tak to bylo vstávat, nevím, pozdě protože ta škola začínala pozdě. Já
jsem měla školy jako poměrně hodně, na jejich poměry to bylo jako hodně, protože já jsem se
bála, abych přinesla dostatek kreditů do Česka., takže já jsem měla asi 6 předmětů. Ty předměty
byly vyučovány dvakrát týdně. Začínala jsem ráno asi v 10..no a pak byla nějaká ta pauza na
oběd. To já jsem chodila domů, protože jsem to měla blízko. Já jsem měla všechno blízko.
Centrum blízko i školu blízko, já jsem měla dobrej byt. No takže jsem šla s kamarátkou na oběd,
s tou češkou. A vařily jsme si oběd, pak jsme se do školy jako vrátily a byly jsme tam dalších, já
nevím x hodin a potom jsme šly domů, no. A pak doma jsem se dívala na seriály, tak jako se
dívám v Česku.
Ja: Aha, takže sa dá povedať, že si si ponechala denný režim taký aký máš tu v Čechách?
Informátorka: Jo, řekla bych, že jo.
Ja: Dobre, ďakujem. A povedz mi prosím, ako si zvládala všetky tie administratívne,
byrokratické záležitosti? Čo sa týká vybaviť si jízdenky, doklady, knihovny a tak podobne.
Informátorka: Nó takže když člověk přijede, musí jít za tím svým koordinátorem, tak s ním to
tam člověk vyřídí, všechny ty předměty a tak což je poměrně dost běhání. No ty předměty, tu
nabídku co mi dali, tak jsem odmítla, protože to bylo strašný co mi dali. Takže jsem si zapsala
předměty na jiný fakultě, na fakultě psychologie, kde jsem si vybrala předměty, které jsem si
chtěla zapsat. Člověk dostane studentskou kartu, se kterou má přístup všude. I do knihovny, ale
já jsem popravdě v knihovně byla asi jenom jednou. A i to jsem si tu knížku půjčila a tam jsem ji
i přečetla, nebo jsem tam něco to..No a hromadnou dopravu..to tamjako..není jako u nás. Tam
nemaj žádný akce pro studenty..Takže nemá smysl, si tam zřizovat nějakou legitku. A ono je to i
malý město. Všichni tam jezdí na kole, všichni tam maj kolo..Buďto tam můžeš mít vlastní kolo,
ale to není moc dobrý, protože když ho někde necháš tak ti z něho něco ukradnou, nebo rovnou ti
ukradnou celý kolo. Takže pak je jako lepší používat takový to městský kolo, který si můžeš
kdekoliv půjčit. To si vezmeš z takovýho stojanu, tam to i vrátíš. Takových stojanů je po městě
hrozně moc. A do půl hodiny se to kolo musí vrátit, jinak by za haždou hodinu pak člověk musel
platit, já nevím, asi euro. Což je ale taky dobrý. A cestou domů člověk potká těch stojanů třeba 6.
Takže člověk si vezme kolo a tak jako všude dojede. Všichni se tam pohybujou na kole. No já
jsem ho taky používala- to byl můj jedinej dopravní prostředek-kolo a nohy.
Ja: Ďakujem. Mohla by si mi teraz popísať bývanie? Akým spôsobom si bývala? Jako si si to
ubytovanie našla? Pomohla ti škola? Alebo skor priatelia?
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Informátorka: Ubytování jsem hledala úplně sama, škola nic nezařizuje. Škola by asi tak jedině
nabýdla nějaké koleje, což je ale asi 3krát dražší než jakoby ten share byt. Takže na kolejích
nebydlí nikdo. Jó tak někdo tam asi bydlí, ale to musej být jako nevím vodkaď. Jó a eště si
myslím, že to co nabízí škola, tu kolej, tak to není moc výhodný, protože tam máš jenom jeden
malej pokoj a kuchyňku nějakou společnou no a ještě to není v centru, takže všichni, všichni
používají pisso compartide, což jsou jakoby zdílený byty. No a jak na to člověk přijde? Jednak
jsou jakoby stránky, pak jsou ve škole, nebo na ulicích, všude možně po sloupcích pronajímám
byt, pokoj, za bla, bla, telefónní číslo, email, takže takhle se to člověk může dozvědět. No takže
já jsem to řešila taky takhle přes ty stránky, napsala jsem asi 1500 mailů, protože ty lidi furt jako
napsali, že už je to obsazený nebo tak, nebo nakonec člověk zjistí, že je to v blbý lokalitě a tak.
Já jsem si ubytování sháněla až tam. Teda já jsem si pár mailů napsala ještě než jsem tam jela.
No a pak když se na to člověk šel podívat, tak zjistil, že je to vlastně v blbý části.
Ja: Ako si sa orientovala v tom novom svete, v tom novom prostredí? Pripravovala si sa na to
nejak, na to, že vycestuješ? Vedela si niečo o tom meste?
Informátorka: Ani né. Já mám docela dobrý orientační smysl, takže mě stačí když si jako vezmu
mapu a ja tu mapu vidím jednou a hned si spoustu věcí pamatuju. A takže to pro mě nebyl
problém, během tří dnů jsem jako věděla úplně o všem.
Ja: A napríklad predtým si sa na to nejak pripravovala? Čítala si si nejaké brožúrky o tom meste
a podobne?
Informátorka: Jenom na Wikipedii, krátkej souhrn jenom. Bylo mi to jedno více-méně protože
jsem věděla, že to město jakoby poznám.
Ja: A ešte som sa chcela opýtať na ten Erasmus, či máš pocit, že je to nejaká organizovaná akce,
hlavne nejak v súvislosti so slobodou. Či máš pocit, že je to také nejaké asistované vyjíždení,
alebo máš pocit, že si bola dostatočne slobodná?
Informátorka: Myslím si, že jsme absolutně svobodní. A ještě na naší škole je absolutně fungující
ta zahraniční kancelář, která je naprosto perfektní, člověk jim napíše email kdy jako oni do
druhýho dne odepíšou, takže člověk se nemusí vůbec bát, nemusí se stresovat. Že jim jako napíše
budu potřebovat tenhle a tenhle papír a přitom by byl průser kdyby ho nedostal a oni kdyby mu
na to odepsali až za 14 dní tak nic takovýho se jako nestalo. Kancelář funguje tak jak má. No a ta
svoboda, nevím. Strašně mě tam omezovalo, teda hrozně mě tam jako stresovalo to, že musím
přiníst minimálně nějakej počet kreditů. Což pro mě znamenalo, že musím absolvovat 3 nebo 4
předměty, abych jako mohla projít. No a tím, že jsem jako na začátku úplně nerozuměla, tak
jsem z toho měla hroznej stres. Fakt jako hroznej, že jsem se bála, že budu muset vracet
stipendium a tak a tím jsem si to hrozně zkazila. Myslím si, že by jsem si to daleko víc užila
kdybych se tímhle nemusela stresovat. No ale jako vím, že to je logický, že nás tam škola
neposílá na prázdniny a že musíme vykázat, že jsme tam něco jako dělali. Ale zase vím, že jiný
národy tohlecto neměli, že jako vůbec neměli povinnost vozit nějakej určitej počet kreditů.

82

Ja: A napríklad služby toho Erasmu si využívala ktoré? Z tých ktoré vám poskytovali...
Informátorka: Já nevím, že by mi něco poskytovali.
Ja: Myslím jako ubytování, tu školu.
Informátorka: Tak ubytování mi žádný neposkytli. Jo tak školu, ale tak to je meziuniverzitní
dohoda. Takže jako...No tak jako peníze mi vlastně dali no, bez peněz to bych nemohla. Ale jako
nevím co jinýho by nám měli poskytovat. Poskytli nám jako finance, finanční podporu a školu na
kterou můžeme jít zadarmo. A to je jako dost, nevím co víc bychom po nich jako mohli chtít.
Ja: A pripadá ti to napríklad jednoduchšie? Jako to, že ti napríklad poskytli finance? Myslíš, že
by to bolo, napríklad bez toho, obtiažnejšie?
Informátorka: No, já nevím...když..já nevím, jestli to je jako srovnatelná zkušenost, ale já jsem
žila v Americe a chodila jsem na střední školu tak to taky jako nebyl problém. Když jsem jako
normálně přijela do města a vzali sme tu nejlepší školu a nejdůležitější pro ně bylo jestli mám
150 druhů očkování a tím to skončilo. Prostě jsem tam chodila do školy jako každej jinej student.
No a jinak když bych se přihlásila na vysokou školu do zahraničí, no tak to je možný. Já bych i
chtěla, ale tam by mi přibyla platba za to školný, tak tím by to pro mě asi nebylo uskustečnitelný.
Ja: A ako reflektuješ situáciu s jazykom? Je potrebné, aby si vedela dobre španielsky? Aby ťa
prijali do tej spoločnosti?
Informátorka: Tak co se týče těch Španělů, jakoby kamarádů, tak to by nebyl takovej problém,
protože i když nevíš tak dobře španělsky, tak oni se s tebou začnu bavit a člověk to třeba jednou
chytí. Problém je jenom v administrativě a ve škole. Protože ve škole se mluví španělsky a ti
učitelé nechtějí, nebo neumí mluvit. To jako kdyby člověk přišel k tomu koordinátorovi a neuměl
mluvit, tak se prostě nedomluví. A myslím si, že člověk by tam s nižší úrovni než je úroveň B1
neměl jít pokud jede studovat na vysokou školu . Pokud tam jede jenom jako tak za prací a
přijede tam, tak chodí na kurzy a rozvíjí to. Ale pokud tam jede studovat, tak jako já jsem šla
studovat psychologii tak to člověk opravdu jako potřebuje mít znalost toho jazyka.
Ja: A myslíš to ako spíš aby si ty porozumela? Alebo oni to ako vnímajú? Nemajú s tým
problém? Zažila si nejaké pohŕdanie alebo nejaké negatívne prejavy?
Informátorka: Ne, ne, ne. Není to jako ve Francii. Oni jsou ano, velice vstřícný, velice
nápomocný, to ano. Snaží se, aby ty si mluvila ve španělštině ať je to jakkoli.
Ja: A čo sa týká miestnych sviatkov, alebo zvykov..vyskúšala si tam niečo? Zapáčilo sa ti tam
niečo?
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Informátorka: No tak samozřejmě jsem tam vyzkoušela všechno možný, protože Španělé kromě
toho, že mají krátkou pracovní domu tak mají i samozřejmě i spoustu svátků a jsou jako
nábožensky založení, takže to jsou všechno jako svátky, že jo, křesťanský. Ale ve Valencii tam
jsou takzvaný Pajas, což je jako tesařskej svátek, kde se asi po třech tejdnech zapálí takový jako
dřevěný sochy, který jsou postavený všude po městech a tři tejdny běhaj děti s rachejtlema,
petardama a jsou to prostě tři tejdny hluku, no a jasně, ještě mají předtím 4 dny volno. No a
funguje to tak, že lidé jsou pořád na ulicích, jídlo se vaří na ulicích, na zemi jsou ohniště...No a
tak to je, oni jsou takový společenský no...Ale mě to jako otravovalo, že jako od rána do večera
když jedou rachejtle..tak to není úplně příjemný. Navíc jako Španělsko teď jak je v krizi tak si
myslím, že na takový oslavy nemá..A třeba to postavení těch soch je sponzorováno soukromýma
dárcema.
Ja: Chcela by som sa opýtať na školu, či by si mi to mohla popísať ako to tam vyzeralo? Tá
škola, učebne..? V porovnaní napríklad s našou školou..
Informátorka: Škola je podobná, řekněme..No je to prostě normální budova. Učebny jsou s
voknama, normálně velkýma, jsou velký zhruba pro 50 studentů. Je tam dataprojektor, to velký
plátno, takže všichni učitelé využívaj, všichni maj prezentace. Nikdo není, že by neměl
prezentace elektronický, který potom umísťujou normálně na internet. Na začátku každýho
předmětu si člověk koupí takovou knížku, takovej sylabus. Předměty jsou jednou, dvakrát tejdně
takže tam jsou pak i ty praktika, praktická část.
Ja: A čo sa týká vzťahov medzi lektormi a študentmi alebo študentmi navzájom...Vedela by si mi
to priblížiť?
Informátorka: Noó, je to takový obdobný..i když je to možná tím, že já jsem jako Erasmus
student, takže já jsem s nima nebyla od prváku, je jich tam hodně jakoby v tý hale. A oni asi maj
nějaký předměty spolu v prváku, ve druháku, ve třeťáku povinný, takže se asi ty lidi potkávaj,
ale zdálo se mi to jako taková klasika, že se znaj jako tři kamarádky..no jako u nás, že člověk
přijde jakoby na předmět a pak se jakoby zvedne a odejde. Nejsme jakoby na střední nebo
základní škole, kde člověk s těma spolužákama tráví 6 hodin denně.
Ja: A myslíš, si, že aj toto mohlo prispieť, k tomu, že si si nenašla toľko kamarátov?
Informátorka: No ale to je to samý jako u nás. Člověk se nebaví, sedne si vedle někoho, málokdy
ho skoro pozdraví, prostě si odsedí přednášku a jde pryč.
Ja: A čo sa týká nějakých študijných návykov, myslíš si, že si si tam osvojila niečo nové, nejaké
iné návyky alebo celkovo prístupy ku vzdelávaniu?
Informátorka: No spíš, to bych neřekla, spíš mě tam zaujalo to, že ta výuka je tam intenzivnější.
Že u nás, ale tak to víme, naše škola je úplně jako specifická. Že my do školy nechodíme, čteme
si doma..nikdo se o nás nezajímá, pak jdeme na zkoušku a buďto nás všechny vyhodí, nebo
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někoho pustí a všem je to úplně jedno..je to takový neosobní bych řekla..jenom třeba s vedoucím
bakalářky má člověk osobnější vztah. Ale tam je to, že ten učitel tě vidí víc krát týdně a uvědomí
si, že tam seš..prostě komunikuje s těma studentama během tý výuky. Takže a pořád, pořád se
dělali nějaký praktický cvičení, jakože z praxe, takže jako je to lepší, no. A odevzdávají se
takový menší eseje a tak..A prostě vůbec je to takový interaktivnější. A pak má člověk na závěr
ten test, což kdybych uměla perfektně španělsky, tak je pro mě levou zadní, protože všechno se
člověk v těch hodinách jakoby dozví.
Ja: A ako hodnotíš celkový prínos? Aj čo sa týká vzdelania, čo si sa napríkald dozveděla?
Informátorka: Ta psychologie byla úplně úžasná, ta mi pak pomohla udělat i SVIP, ta byla pro
mě hodně přínosná.
Ja: Spomínaš si na ten moment, keď si odchádzala, keď bol tvoj pobyt na konci? Aké si mala
pocity? Spomenieš si s akou myšlienkou si odchádzala?
Informátorka: Já jsem se těšila domů, protože mi hrozně chyběla práce, protože jsem byla zvyklá
mimo školu chodit do práce, no.
Ja: No a nakoniec, po tom všetkom vidíš to ako zisk respektíve prínos, alebo skôr ako stratu?
Informátorka: No já to, todle jako já nikdy nebudu schopná říct. Je to jako úžsná zkušenost, má
to i pozitiva, můžu si to dát do životopisu a bla bla. Ale na druhou stranu já kvůli tomuhle
prodlužuju studium o další rok..možná je to ztráta roku..ale zase do důchodu se půjde až v 60ti
tak je to jako jedno..no ale nevim. Já jako bilancuju, nemůžu ale vrátit čas, já kdybych bejvala
jela v tom druháku, tak by se to všechno jako vyřešilo. Tak by se to stihlo. Ale takhle se to nedá
stihnout, když člověk jede v letním semestru, píše bakalářku, učí se na státnice...
Ja: No a čo sa týka toho návratu, ako si si to predstavovala, že aké to bude keď sa vrátiš, predsa
len si bola dlhšiu dobu preč a aké si mala očakávania ohľadom návratu?
Respondentka: Bylo to naprosto přirozený, jako bych nikde nebyla. Protože jsem byla v
neustálým spojení se svoji rodinou, takže tam jako problém nebyl. A do práce jsem se vrátila
takže pro mě jako nebyl problém, jako bych nikde nebyla...prostě jsem si dál žila svůj život. Pro
mě to bylo jako teď jsem byla ve Španělsku a teď jsem jako v Česku, no..A možná i tím, že tam
za mnou přijeli kamarádi i maminka tam za mnou přijela, tak jsem nepociťovala žádnej stesk,
nebo tak.
Ja: A nebolo ti smutno za Španielskom? Alebo za tými ľuďmi?
Informátorka: Ne.
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Ja: A čo sa týká záujmov..čomu si sa začala venovať keď si sa vrátila?
Informátorka: Práci.
Ja: A ostala si v kontakte s tými Erasmákmi, resp. s ľuďmi, ktorých si si tam našla?
Informátorka: No tak jsou všichni na Facebooku, ale prakticky jsme spolu od tý doby
nemluvily..taková klasika taky. Ale myslím si, že kdyby někdo z nich plánoval cestu do Prahy
tak se mi ozvou, nebo kdybych já plánovala cestu tam, tak se jim samozřejmě ozvu. Ale nejsou
to jakoby vztaahy aktivní, protože tam není vidina toho, žebychom se měly vidět.
Ja: A čo sa týká vzťahov tu doma, vzťahov s rodinou alebo s priateľmi..
Informátorka: Úplně nezměněny.
Ja: No a teraz keď si zpátky, tak myslíš, že ťa ten Erasmus ovplyvnil v tom zmysle, že by si teraz
vyhľadávala napríklad častejsie cudzincov? Alebo celkovo aký je tvoj vzťah k cudzincom?
Informátorka: No vzhledem k tomu, že moje práce spočívá v tom, že provázím turisty po
Praze...tak jako vždycky jsem vyhledávala cizince, moje máma žije s Američanem, takže my
jsme jakoby česko-americká rodina. Takže pro mě je jakoby normální se setkávat s
cizincema...nevidím opět žádný rozdíl.
Ja: A čo sa týká teba ako takej, myslíš, že si sa nejakým spôsobom zmenila, zmenila sa nejakým
spôsobom tvoja identita?
Informátorka: Pozitivnější přístup k alkoholu. Piju teď víc.
Ja: Dobre. A čo sa týká napríklad tvojej osobnosti, myslíš, že ten pobyt ťa nejako ovplyvnil, máš
pocit, že si iná?
Informátorka: Mmmm ne. Jenom jak říkám, piju víc alkohol, tak to je člověk možná veselejší,
ale já jsem tam taky hodně přibrala, takže pak jsem z toho měla deprese..takže teď se to zase
vyrovnalo.
Ja: A čo sa týká tvojej národnej identity..cítiš sa ako Češka alebo ako by si vyjadrila svoju
identitu v súvislosti s národnosťou?
Informátorka: Noooo tak asi jsem Češka, ale já jsem moc zvláštní člověk abych...Já nepotřebuju
žít v Česku, já jsem nikdy jako neměla touho, že bych tu musela zůstávát..
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Ja: Takže máš pocit, že si spíš kosmopolitná..?
Informátorka: Jó jsem a vždycky jsem byla. Takže když by mi někdo nabídnul, já nevím, pojď
bydlet do Francie, tak du, nemám s tím problém, kdyby mi to nabídnul můj partner. Musel by to
být můj partner.
Ja: A čo sa týká tvojich vzťahov s krajinou ako by si ich charakterizovala? Zostala si nejakým
spôsobom v kontakte so Španielskom?
Informátorka: No mě Španělsko zajímalo dávno předtím než jsem tam jela. Ale bohužel, nebo
bohužel, prostě je trochu z ruky, takže od tý doby jsem tam nebyla, ale samozřejmě se tam rada
vrátím, ale já Evropu mám ráda obecně celou, takže tak.
Ja: A myslíš, že to nejakým sposobom zvýšilo tvoj potenciál znova migrovať, alebo znova
niekam odísť a skúsiť tam žiť..?
Informátorka: No už jak jsem říkala, pro mě se to nemění. Já jsem otevřená tomu jet. Klidně
bych šla znova a klidně bych na magistru pomocí těch meziuniveritních dohod někam jela.
Ja: A ako myslíš, že tvoje okolie hodnotí, to že si pol roka bola niekde v inej krajine, ako to
vnímajú podľa teba?
Informátorka: Moji blízkí a teda kamarádi udělali to samé v životě už někdy, takže pozitivně.
Ja: A pre teba samu je to důležitázkušenost? Alebo je důležité, aby tvoj partner mal takúto
životnú skúsenosť, aby skúsil žiť v zahraničí nejakú dlhšiu dobu?
Informátorka: Myslím si, že v dnešní době už je to standard. Že je to součást normálního
vzdělání.
Já: A ako teda celkovo hodnotíš túto tvoju skúsenosť?
Informátorka: Celkově to je určitě plus. To, že jsem od toho měla jiná očekávání, to je jiná věc,
ale určitě celkovej dojem je pozitivní.
Ja: Zmenila táto skúsenosť tvoj pohľad alebo tvoje vnímanie cudzincov žijúcích v Čechách?
Informátorka: Neovlivnilo to můj postoj, vzhledem k tomu, že mámy přítel je cizinec, takže to
považuju jako za zcela normální věc. A stejně jak já jsem předtím žila v zahraničí, tak to je
normální, že lidé takhle někde žijou. A stejně tak jak jsem se vrátila z Ameriky, tak i teď když
jsem se vrátila ze Španělska to posílilo moje rasistický sklony, určitě.
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Ja: A v jakém smyslu myslíš?
Informátorka: Posílilo vůči obyvatelům z Afriky. Negativní zkušenost jsem měla už v Americe,
nikdo mi nebude tvrdit, že jsou stejní, nejsou stejní. A tady v tom Španělsku byli zase takoví ti
Maročani a Egypťani, a to je prostě otřesný národ.
Ja: A v akom zmysle myslíš, keď sa ti chce mi o tom povedať bližšie..
Informátorka: No prostě jenom jsou dotěrní, jsou..dělaj tam..všechno co..Já bych skrátka řekla,
že všechno to zlo tam pochází z těhletěch lidí. Ti kdo tam kradou jsou oni. Mě tam dvakrát
okradli a vždycky to byli oni, ti Maročani jako. Nevím, na diskotékách nějakou holku někdo
někam zatáhne jsou to tyhlety národy, neudělali by to Španělé.
Ja: Zaujímávé. Myslíš si, že keď si bola na tom Erasme, že si si uvedomila nějaké hodnoty tej
spoločnosti, alebo aj z toho bežného života, bolo niečo čo ti vyslovene vadilo, alebo čo si si
naopak cenila v porovnaní s Českou republikou?
Informátorka: No tak rozhodně bych jako nemluvila o žádných hodnotách, to rozhodně jako ne.
Třeba jsou oni veselejší národ než mi, což mě na Česku vadí, že jsou obecně docela dost
zamračení a nevstřícní a tak. A ty jižní národy jsou veselí, ale taky je to díky tomu, že tam mají
sluníčko, ale kdyby tam měli tak hnusně jak je tady, tak by z toho měli taky deprese jako jo,
takže se není co divit.
Ja: A na česku si teda niečo ceníš, niečo čo si v tom Španielsu nezažívala?
Informátorka: Mmmm...Dochvilnost.
Ja: Ďakujem. A teraz, mohla by si mi definovať pojem domov? Čo to pre teba znamená?
Informátorka: Něco, nebo místo kam se rada vracím, kde mám lidi, kterí mám ráda. Je úplně
jedno kde je to místo, ale že tam kde jsou jakoby ti lidi, kteří mě maj rádi a vim, že mě vždycky
podpoří. Může to být kdekoli..kdekoli tam, kde budu mít někoho, koho já miluji. Svýho partnera.
Ja: Ok. Ďakujem za rozhovor, ja myslím, že to je asi všetko. Ak by si chcela ešte niečo dodať,
alebo keď si myslíš, že sme na niečo zabudli..?
Informátorka: Ne, já myslím, že to je vše.
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Informátorka č. 3
Ja: Ahoj. Môj výskum sa bude týkať študentov, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako
sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po návrate. Výskum bude anonymný, máš
právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku. Rada by som sa ťa opýtala, či teda s
výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Ano, ano.
Ja: Čo sa ti vybaví alebo aké máš asociácie keď sa povie Erasmus?
Informátorka: Téda... No pro mně to byl asi úplně parádní rok a tak trošku i osobní terapie
protože jsem potřebovala vypadnout z toho svýho života, takže to bylo i v tomhle super, pak mi
to dalo strašně moc kontaktů po celým světe, hrozně jinejch pohledů na svět, ať už jako z hodin
nebo potom jenom z prostě z těch povídaní s těma lidma a pak i to že mě to nasměřovalo v tom
studiu někam dál, ukázalo úplně novej přístup ke studiu a úplně jinej system, takže přece jenom
v tý Francii kde jsme byla to funguje úplně jinak, takže asi v krátkosti tohleto.
Ja: Zaujímavé, ďakujem. Chcela som sa opýtať na tvoje motivácie, alebo čo ovplyvnilo vôbec to,
že si sa rozhodla íst na Erazmus?
Informátorka: Těch bylo asi víc, první určitě jazyk – studovat v cizím jazyce, zkusit si to, potom
poznat přesně ten jinej systém výuky a možná se naučit i něco jinýho z tohodle hlediska a pak
vůbec takový to dobrodružství nebo pocit toho, že člověk někam vyjede, zkusí žít někde jinde,
sám, úplně v cizí zemi, kvůli tomu jsem si i vybrala malý město, Poitiers, že jsem si říkala že v
Paříži určite bude spousta Čechů nebo Angličanů a tak podobně a tam se fakt mluvilo jenom
francouzsky, takže i z tohodle důvodu jsem vybrala to malý město. Takže to byl asi ten jazykovej
a potom asi to dobrodružství...
Ja: Hovorila si, že si si vybrala Francii, tak prečo práve Francii?
Informátorka: Protože k tý francoužštině nějak tak inklinuju už vod...vod kdy?...vod tý doby, co
jsem se jí začala učit, což vlastně byla náhoda, protože jsem si tenkrát vybrala němčinu a oni mě
přeřadili do francouzštiny z nějakejch administratívnich důvodů a vod tý doby mě tá
francoužština nějak chytla a... Francii mám ráda úplně obecně takhle takže asi z toho důvodu,
nó...to je všechno spojený.
Ja: A boli nejaké kritéria, ktoré si zvažovala, keď si sa rozhodovala napríklad medzi jednotlivými
mestami alebo možno aj krajinami?
Informátorka: No je pravda, že kdybych jela v letním semestru, tak bych uvažovala dost vážně
asi o nějakým Nórsku, Švédsku a tak podobne, v těch severskejích zemích, který mě lákali dost,
ale protože jsem chtěla jít v zimním semestru, že jsem chtěla v letním dodělat bakalářku, tak
jsem si chtěla vybrat něco, co je víc na jihu, ale zas úplně jako Itálie, Španělsko ne.
Ja: Kvůli počasí myslíš?
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Informátorka: No, no no, no to se mi nechtělo jako úplně jako do tý zimy a… ale ta Francie byla
jako jasná, to tam jsem to chtěla říci každopádně, jenom pak jsem nevědela který další školy,
jestli prostě taky z Francie, nakonec jsem si dala všechny 3 do Francie. A kdybych jela v letním
tak bych si možná dala ty další dvě třeba do nějakýho toho Norska, Švédska, jenže tam mně zas
odradili ty studijní programy, protože tam se dalo studovat myslim něco o Kanadě jenom a o
těch severskejch zemích a nic jiního, to mi zas přišlo takový né tak zajímavý pro mě. A pak mezi
těma městama jsem se rozhodovala, podle toho, který se mi líbilo nejvíc na mapě na Google
Mapách, takže kde bylo třeba hodně zeleně, nebo který se mi líbili, jsem nechtěla úplně do
velkýho města, protože, žiju v Praze a už i ta mi přijde dost velká, takže nějaký jako velký město
mě fakt nelákalo. Už i z toho důvodu, že je to mnohem anonymnejší, prostě nikdo nikoho tam
nezná a tak a všechno je takový velký a v tom malým měste mi to přijde takový rodinnejší a
přijde mi že i ty přístupy jsou takový příjemnější a tak jsem se koukala na ty mapy, potom na to
kolik má obyvatel, co na mně jak působilo i z těch stránek i z tý mapy, jestli třeba tam, protože
třeba Lyon je úplně opklopen aglomeracema, zelenej les se tam nenajde tyjo asi na 50 kiláku
daleko vod žádného místa, takže i z toho důvodu jako abych byla i venku, že jsem si říkala že
vypadnu z Prahy, tak abych nejela jěště do většího města…takže kvůli tomuhle, no. A taky jsem
si říkala, že kvůli tomu jazyku, že tam bude víc ta francoužština.
Ja: Asi, no. Napríklad hral rolu a kontinent keď si si vyberala ,že kam by si šla?
Informátorka: No přemýšlela jsme vo tom, ale Erasmus je mám pocit jenom evropskej ale pak
jsou žejo tý jiný programy, ale na poprvý jsem chtěla jít spíš do Evropy, přemejšlela jsem o
Quebecu třeba, nebo tak, pak mě zaujímalo spousta jinejch zemí, ale tam mi to s tím studiem že
už člověk vůbec neví jak to tam funguje, že v tý Evropě pořád přece jenom se nějak tak jako
proslýchaj nějaký věci, člověk víc ví co může čekat.
Ja: A proč jako do Evropy nejdřív?
Informátorka: Úplně nejdřív, že to není zas tak úplně daleko a na poprvý se mi chtělo zkusit
jenom něco co je na stejném kontinentu, pak příště třeba něco dál…
Ja: Teraz by som ťa opýtala na pár otázok ohľadom sociálných vzťahov. Keď si prišla na
Erasmus tak si si našla nejakých priateľov? Alebo ako to prebiehalo? Mala si vôbec mala
potrebu niekoho tam nájsť?
Informátorka: Jasně. Tam byl hrozný rozdíl mezi těma dvěma semestrama, jsem tam byla dva
semestry, ten první byl takovej ostýchavej i z mý strany, že tam všechno bylo nový, než jsem se
zabydlela, než něco, tak uběhla vlastně půlka semestru a zachvilku jsem zase jela domů, ale
nejvíc těch lidí jsem našla vlastně na koleji, protože jsem bydlela kousek „za městem“, bylo to
pěšky 20 minut do centra, takže jako žádná dálka a tam bylo právě super, že to bylo hrozně
zamíchaný, že tam byli jak Francouzi, tak pak i ty lidi ze zahraničí, který tam byli na těch
programech a pak i ty, který tam studovali celej ten studijní program a byli tam, bylo to fakt
hrozně zajímavý, že Poitiers je vlastně studijní městečko, kde je přes 70% studentů, takže tam
fakt jsou pořád jenom mladí lidi a jsou tam fakt z celýho světa, úplně přes Ameriku, Asii, Afriku,
Indonézie a nevím co… Novej Zéland a tak podobně, takže fakt obrovskej průřez, bylo tam
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spousta lidí z těch bejvalech francouzskejch kolonií z Afriky a tak, tak to by taky zajímavý, třeba
mluvili úplně takovou tou úplně krásnou ukázkovou francoužštinou z našich učebnic a Francouzi
takhle rozhodně nemlouvej. Takže hlavně na tý koleji, pak tam bylo spousta právě takových
akcí, jako který pořádali buďto studenti nebo ta škola nebo město pro studenty a tak podobně, že
to jakoby žilo v tomhle tom ohledu. Ačkoliv když jsem tam přijela v létě, někdy v tom srpnu, tak
tam nebyla ani noha, což bylo docela vtipný, že vlastně to pak začalo žít až s tím školním rokem,
takže hlavně na tý koleji a přes školu možna taky nó…že ze třídy lidí a tak…
Ja: Ľudia s ktorými si sa bavila alebo ktorých si vyhľadávala, boli to spíš Francouzi alebo spíš
Češi, alebo kto to bol?
Informátorka: To vůbec právě, protože Čechů co jsem vědela tak tam bylo 1 nebo 2 a z těma
jsem se teda moc vídat nechtěla, kvůli tomu jazyku a tak, i když jsme třeba bydleli vlastně na
stejný koleji tak jsme se viděli asi tak 2x ten rok, snad jenom 3x a spíš jsem… ne že bych si to
sortrovala jako podle národností jako ty seš Francouz, s tebou se chci bavit, ty seš Nizozemec, s
tebou né, spíš to tak jakoby vyplynulo podle těch skupin jak se kdo s kym bavil a první semestr
jsem vlastne trávila vlastně spíš s cizincema, z Brazilkou a Litevcem a ještě z různejma jinýma
lidma, právě z tý Afriky, jakoby z těch kolonií, který mluvili krásně francouzsky a ten druhej
semestr to bylo spíš Quebec a Itálie a tak, takže to bylo vždycky namíchaný, ale s Francouzema
jsem se snažila bavit pořád, s těma spolužákama, oni byli hrozně milí, měli asi radost, že tam
jako někdo jezdí takhle a byli hrozně prístupní a vstřícní že tam, třeba člověk někoho potkal a on
si ho hned pozval domů, úplně že má večírek jestli nechce jít domů na kafe, nebo takhle, že tam
vůbec nefunguje takový to jak u nás “musím uklidit, dneska né” a tak, že prostě tam to vůbec
neřešili takhle. A byli schopní pozvat někoho, s někým se seznámili a za 5 minut hned už se šlo
někam… vlastně …takový přístup byl v tomhle tom. Bylo to takový, jak to říct… že se to
prolínalo vůbec ty národnosti.
Ja: A hneď po příchodu si mala potrebu vyhľadávať ľudí, nájsť si kamarátov alebo spíš akože si
si to užívala, že si tam sama?
Informátorka: Ze začátku jsem si právě užívala jak jsme tam sama, protože bylo nádherný počasí
a já jsem byla úplně tak spokojená protože jsem vlastně neměla žádnej problem s ničím, jako s
ubytovaním, ani s dopravou, nic, prostě všechno jakoby vyšlo, všichni byli hrozně milí na mně,
úplně na těch zahraničních oddeleních a tak, tam bylo taková paní, která nás vždycky
zachraňovala, hrozně milá a spíš tak jakože ty lidi se ptali mě jakoby mě, vodkaď jsem, co tam
dělám, proč tam jsem a tak, protože jsem tam přijela docela brzo úplně když se otevřeli koleje
jakože hned na začátku září, protože jsme si cestou tam udělali vejlet po celý francii, jako sever,
západ a pak jsme přijeli tam autem, tak jsem se uměla … spoustu věcí a tak. A, takže ze začátku
jsem si spíš užívala, že jsem tam sama, tak to tak nějak vyplynulo samo.
Ja: A čo sa týka vzťahov s domovom, to si nejak jako bola v kontakte napr. s kamarádama, nebo
s rodičema? Udržiavala si tie vzťahy?
Informátorka: To jó, ale ten první semestr o dost míň bych řekla, protože i jsem jakoby moc
nechtěla, protože čím více jsem mluvila česky tím mě to víc zpožďovalo a spomalovalo v tý
francoužštině, takže jako s rodičema jo, s kamaradáma taky ale sem-tam jenom. Pak se mi moc
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ani nechtělo vracet, abych řekla pravdu, na vánoce, protoze jsem jela na vánoce zpátky a pak za
14 dní zase zpátky na zkouškový a pak tam zůstala vlastně do léta, ale tenkrát ještě nevědeli jestli
tam zůstanu že si to prodlužuju.
Ja: A keď si komunikovala s domovem tak čo ste najčastejšie riešili? Keď už ste sa kontaktovali
tak aký bol dôvod?
Respondentka: Jen tak, prostě aby jsme se slyšeli, co je novýho, jak to tam jde, jestli jsem v
pořádku, přece jenom mamča to je trochu strašpytel a tó. Spíše takový tý normální věci co se
řeší, normálně když jsem doma.
Ja: Chcela som sa ťa vlastne opýtať na tie prvé dni po príchode, ako si sa cítila a či si nemala
problém sa zorientovať v tom novom svete? Ako vyzerali tvoje prvé dni po príchode?
Informátorka: Já jsem právě byla nějak hrozně spokojena, mě se to nějak hrozně líbilo od
začátku, že všechno právě klapalo jak jsme říkala už a bylo to takový fajn, že jako pak nějaký
jako „problémy“ nastali až ten druhej semestr, to ani nevím proč, možná proto že jsem si říkala,
že vlastně se mi nic neděje, že všichni jak mají tý historky že nemají ubytování, nemají školu,
nemají bůhví co, tak to u mě právě jako nic takovýho neprobíhalo a ještě se mi tam líbilo, měla
jsme hezký pokoj prostě a všechno tak nějak vycházelo takže jsem byla docela spokojená.
Ja: A čo pre teba predstavovalo najväčší problém, po príchode?
Informátorka: Vlastně jako nic, no. No já jsem měla asi výhodu v tom, že právě když jsme tam
jeli, tak jsme tam jeli s mamčou tím autem, mamča mi tam pomohla prostě, nevím, mě tam
odvezla po těch různejch oficiálnich věcech, i když jsem si to zařizovala všechno sama, tak
možná i taková ta jako podpora za zády, i když nebyla tak veliká, to bylo, ja nevím, tak první 3
dni, ale pak už odjeli takže stejně jsem tam byla sama... No jakoby jediný vlastně... ale to není
asi problém... že jsem tam přijela a ta kolej eště nebyla otevřená, tak jsem 3 dni musela bydlet v
nějakým hrozným hotelu, který se mi vůbec nelíbil a nerada bydlím sama takže jsem se tam bála
trochu, ale jako to je taková jenom blbost vlastně, protože jsem byla v pohodě.
Ja: A ten hotel si si našla sama alebo s mamčou?
Informátorka: S mamčou ještě no, sme to tam nějak objeli, našli sme něco, bylo to u nádráži,
takže i takový jako to... zvláštní existence, ale je pravda že to Poitiers jak bylo malý, tak tam
prostě jako byli tam třeba žebráci a takovýhle věci, lidi, ale vůbec to není jako špinavý město,
jako v Praze jsou takový zákoutí kde se člověk fakt bojí, tak tam jako všechno bylo úplně v
pohodě, tam jsem fakt neměla vůbec strach jít třeba v noci domů. Tam se nikdy nestalo, nebo
nevím, byla jsem tam vlastně jenom rok, takže nemůžu asi úplně soudit, ale prostě jsem ani
neslyšela že by se tam někdy něco stalo, nebo někdo někoho obtěžoval....
Ja: No a. tie tvoje prvé dojmy alebo to také nadšenie aké si pociťovala na začiatku tak si to s
niekým zdieľala alebo akože mala si potrebu to niekomu povedať, podeliť sa o to?
Informátorka: Jo, to jo. S kamarádama jakoby doma, nebo?
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Ja: No.
Informátorka: No. To jó. A pak s rodičema, s rodinou, pak vůbec i s lidma tam který přijeli jsme
si vyměňovali tý zážitky jak je tam vlastně super a promítali jsme si pořád nějaký filmy
francouzský, protože tam na koleji bylo kino který jsme mohli využívat zdarma, obrovský plátno
tam bylo. Bylo to moc hezky vybavený, byla tam místnost hudební, kde se člověk tam mohl
vyblbnout všema směrama a bylo to prostě v ceně toho ubytování, to bylo super. Takže s
kamarádama no.
Ja: A teraz ako ohľadom tej každodennosti alebo takého bežného života tam, mohla by si mi
popísaťtvoj bežný deň, v tom Poitiers?
Informátorka: No tam bylo jako fajn, že těch hodin nebylo zas tolik, protože já už jsem vlastně
když jsem tam jela, tak jsem byla vlastně ve štvrťáku, takže už jsem prodlužovala, takže kreditů
jsem měla dost, takže mi stačilo jenom těch 15 těch minimum na semestr a první semestr jsem si
jich dala 20 pro jistotu kdyby něco nevyšlo a druhej semestr jsem chodila do tý školy mnohem
míň, to už jsem měla asi jenom 2-3 předměty. Člověk ráno vstal ja nevím, ta škola začína okolo
devátý, něco bylo ve škole pak oběd, to ze začátku doma ten první semestr jsem si vařila, pak
jsem chodila občas i do tý menzy, která byla po cestě domů, pak byli ještě nějaký hodiny, pak
jsme občas i někam zašli třeba i po škole nebo tak a pak dost často byli takový ty kulturní večery,
když to tak nazvu to zní hrozně slušně, ale tam pořád byli nějaký hudební produkce a zadarmo,
že prostě v nějaký restauraci hrál nějakej úplně týpek strašně nadanej na housle alebo na kytaru a
bylo to v podstatě vobden úplně že pořád někde. Takže tímtotam to tam hrozně žilo, nebo prostě
i step, nebo zase někdo zpíval někde, nebo takhle. Takže z tohodle ohledu to bylo hrozně bohatý
na ty programy různý, nebo jsme si pustili film večer, takže to byly takový prázdniny když se to
vezme takhle večer, ale je pravda, že dost často jsem ten první semestr věnovala tím úkolům,
protože přece jenom jsem učitelům jsem rozuměla v tom problém nebyl, nebo jako většinou
jakože pořád tam bylo něco čemu né, ale třeba studentům jsem měla docela problém takovej ten,
tí Quebečani, jižní Francie a tak podobně, takže jsem prostě makala na tý francoužštine, že jsme
měli i docela úkoly dost, psát něco a tak a s tím jsem trávila vždycky hrozně času, sem si říkala
to snad ani není možny, to jsem jednu stránku potila strašnou hodinu, to bylo hrozný. Takže jsem
dost prostě dělala něják ty věci do školy, protože pořád bylo něco, nějaký úkoly a tak. Takže ten
volnej čas potom byl rozdělenej mezi úkolama do školy, pak nějakýma těma kulturníma věcma,
pak jsem si i trénovala, to bylo spíš tak jakože kdy to vyšlo, že nějak pravidelně...
Ja: Trénovala, myslíš jazyk, alebo sport?
Informátorka: Sport no. To tam bylo, tam bylo. Jo za 10 € na rok si člověk zaplatil tělocvik a
mohl chodit až na 3 tejdne a tam bylo vždycky místo tam nikdo moc nechodil, ale tam jsem
chodila až další semestr a spíš jsem si trénovala sama, protože jsem si sebou vzala věci na běháni
a tak 3x tejdně jsem tam něco dělala, nebo jsem šla běhat.
Ja: A čo sa týka byrokratických, administratívnych záležitostí, také vybavovačky rôzne, nebol s
tým problém?
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Informátorka: To bylo taky v pohodě, jediný, že když jsem tam přišla tak jak jsem tam byla
úplně první, který dělali ten studentskej průkaz ten rok, tak něják ta mašina nefungovala, tak
jsem tam musela přijít za 3 dny, ale to nebyl vlastně ani problém žádnej. A ta paní tam právě jak
jsem říkala, jak byla hrozně milá, takže to bylo úplně super s ní spolupracovat nebo něco řešit, že
byla hrozně ochotná s čímkoliv pomoct.
Ja: A aké boli tvoje očakávania od Erasmu, čo si si predstavovala pred tým než si tam šla a aké
to v realite nakoniec bolo?
Informátorka: Nevím jestli si vzpomenu, co jsem si představovala předtím než jsem tam vyjela,
já jsem asi ten jazyk myslela že to bude jakoby dobrý, pak jsem si myslela že tam budu psát
bakalářku, to jsem teda nepsala vůbec, jsem napsala 1 stránku za ten rok a další očekávání... Ja
nevím já jsem se spíš držela toho, že si jako nebudu radší nic přestavovat, abych pak nebyla
sklamaná, nebo aby to pak nebylo jinak, aby mě to třeba pak nemrzelo a možná i díky tomu mě
to pak hrozně mile všechno překvapovalo, že jsem ze všeho byla tak jako úplně nadšená, že
všechno tak jako vycházelo. No asi takže asi ten jazyk, tu bakalářku jsem si představovala úplně,
to ještě i při příjezdu- tak tady budu psát tú bakalářku, potom né. A co ještě no... pak jsem si
myslela, že tam no nějaký tý lidi jsem myslela že tam někoho potkám zajímavýho třeba, třeba
životní zkušenost. Což bylo docela zajímavý, protože třeba jsme se sešli večer a byli jsme každý
úplně odjinud, prostě nevím – Brazílie, Kolumbie, Afrika, Francie, Nizozemí, Indonézie a tak
jsme si tak říkali třeba jenom nějaký jako stereotyp, který byl, třeba jsme si i pouštěli tradiční
filmy, jako a to je hrozně zajímavý jak je to hrozně jiný. Tak to bylo právě super že to bylo
takhle hrozně široký, to spektrum těch lidí.
Ja: Ako si komunikovala s našim zahraničným oddelením? Pomáhalo ti v niečom alebo aké
služby Erazmu si využívala?
Informátorka: Tam bylo právě super, že myslím že naše zahraniční oddělení je taky hrozně
super, že vlastně než jsem tam odjela tak už jsem měla všechno připravený, vždycky napsali email, že je potřeba něco udělat nebo než jsem se s něčím opozdila, nebo cokoliv, tak prostě tá
komunikace s nima byla taky hrozně fajn, takže to byla možná i výhoda, že obě tý zahraničný
oddělení byli hrozně příjemný, takže vlastně s tohodle směru žádnej problém nenastával a pak
jsme akorát si pamatuju jsme řešili to prodlužování, tak to bylo zase žejo na dálku, takže zase
motivační dopis nějakej, vybírat předměty znovu a tak. Ale to taky probíhalo vlastně úplně
hladce, že vždycky napsali datum, do kterýho se to musí udělat, pak napsali výsledky a to, takže
todle bylo všechno v pohodě.
Ja: A aké služby toho Erazmu si využívala?
Informátorka: Služby?
Ja: Akože v zmysle trebárs v ubytovaní, že ti pomohli oni, alebo předměty ve škole...
Informátorka: Tak, to mi vlastně všechno poslali, no to mi poslali... nebo kontakty mi poslali, ja
už vím, oni mi poslali kontakt na tú paní ze zahraničního oddělení, která mi potom poslala tú
brožúrku z těma předmětama a ubytování, jak bylo to ubytování.. to jsem si zařizovala jakoby
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přes školu, ale ty kontakty stejně vždycky jakoby začínali na tom našem zahraničním, takže mi
napsali jako kde to můžu najít, tam jsem si to našla, zařídila a tak.
Ja: A keby si to mala nejak reflektovať, vzťah asistencie versus slobody... Necítila si sa
obmedzovaná?
Informátorka: To vůbec, právě, já jsem byla ráda, vždycky tak jako pomohli s tím začátkem, že
řekli jako kde to můžu najít a potom těch možností bylo spousta a nemyslím si, že by nabízely
nějaký hrůzny omezujíci návrhy, nebo tak, že to bylo právě hrozně v pohodě. Nevím jestli,
kdyby mi nezařizovali nic, jestli bych do toho šla, protože přece jenom vůbec jako nevím jak
bych si to zařídila nebo kde bych to našla, asi by to nějak šlo, ale tak ono člověk když to nezná,
to vidí vždycky nějak tak hrozně negatívne, nebo já teda aspoň říkam kde všechno, co a jak.
Takže v tomhle jsem byla fakt ráda, že mi pomohli, no…
Ja: A to bola tvoja prvá skúsenosť so zahraničím?
Informátorka: No nejdýl jsem byla na měsíc, někde a to vždycky bylo jenom v létě na takový tý
jazykový pobyty, ale takhle na dlouho jsem nikdy nebyla, no.
Ja: Ako reflektuješ situáciu s jazykom?
Informátorka: No tak těm učitelům, jak jsem říkala, to bylo docela v pohodě, že mě to až
překvapilo, protože jsem tam přišla úplně jakože jsem si říkala „ty jo, tak teď fakt nebudu
rozumět, budu se strašně soustředit a pořád jsem rozuměla rozuměla a říkam si to je nějaký divný
jako? Protože oni mluvili hrozně hezky, jako že se fakt snažili, vyslovovali a tak, ale je pravda,
že pak při těch hodinách prostě když se dostali do toho, tak začali fakt mluvit rychle, tak jsem ani
nestíhala si psát, takže ty moje zapísky ze začátku vypadali dost strašlivě, půlka francouzsky,
půlka česky, pak tý úplně, co.. cože?, tý jó, nedokončená věta tady, támhle, takže jako z toho
jsem těch zápisků moc neměla, ale pak se to jako zlepšovalo postupem času, jako pořád mi dělali
problém jeden profesor, který byl úplně super, ale pořád citoval a ty citace prostě řekl jednou a to
jsem fakt nestačila si ani napsat, že to bylo jako docela těžký a říkal to jako normálně rychlostí
jakou čiověk mluví když říka něco, co se má zapisovat, takže a ten jako nebral ohledy na to, že si
zapisujem, takže mluvil pořád hrozně rychle, takže to.. Ale to bylo jako spíš jeho plus, než pro
mě.. Ale potom jazykově fakt byl problém studenti další, no, jakože, jižní francie to je hroznej
dialekt, ty jo, spíš do italštiny, potom bretaň, to bylo taky hrozný, to sem se prostě 4x zeptala, co
mi to říká a pořád jsem nerozuměla, i když to bylo něco normálního a pak ten quebec, no jak je
namíchanej s tou angličtinou, tak to je taky úplně jinej… Takže spíš tady tyhlety dialekty
okrajový, jak to bylo různy a tak, ale člověk se pak do toho dostal, no že je zajímavý, jak to tak
jakoby přišlo nenápadně, že nejdřív člověk bezva rozuměl, pak trošku víc a pak najednou už
jsem zistila, že vlastně už rozumím docela. Takže to bylo fakt super v tomhle.
Ja: A myslíš si že je dôležitý, hodně dôležitý ten jazyk pre toho cudzinca, ktorý tam príde,
myslím vo vzťahu k tej spoločnosti, k Francúzom? Myslíš, že ťa nejak vnímaju skrz ten jazyk?
Informátorka: Tak vzhledem k tomu, že jsem už jakoby nějak uměla francouzsky, když jsem tam
jela, tak neumím posoudit jak by to bylo kdybych třeba neuměla vůbec nebo tak, ale je pravda je
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že tam byl třeba kluk, kterej chodil do školy kde se mluvilo anglicky a francouzsky neuměl ani
slovo, ale ten myslím ani neříkal jakoby nějaký negatívni zkušenosti jako s těma lidma normálně,
ale je pravda, že třeba na tý administratívě na tý koleji, tak tam prostě jinak, než francouzsky
prostě nemluvili, takže v tom měl docela problém, když mu přišel nějakej papír, který měl
vyplnit a vůbec nevědel naco, proč a jak. Pak v bance většinou mluvili anglicky myslim, ale ja
jsem to fakt nezkoušela, takže úplně nevím, jenom co tak mi řekli ostatní..
Ja: Je to podľa teba len taká čiste existenčná otázka, záležitosť alebo spíš nejaká aj statusová?
Respondentka: Tak já si myslím, že oni mají fakt radost, když se člověk snaží minimálne, když
jim třeba aspoň řekneš ahoj francouzsky, tak myslím, že už je to jako vo dost lepší, ale to je
myslím i jak u nás, že prostě někdo česky se snaží říct ahoj tak člověk je už taky hned jako
pozitívně již naladěnej, že se ten člověk snaží, nebo tak, ale fakt asi tohle neumím posoudit, no.
Ale co jsem slyšela třeba co se i říká o francouzích, že jako nechtěj mluvit po anglicky atp., tak si
nejsem úplně jistá, že to takhle je, i když je pravda, že teda opravdu s tím nemám zkušenost
jakoby z pohledu toho anglicky mluvíciho člověka, ale třeba co mi říkali tí rodilí francouzi tam
tak, tak oni mají s tou angličtinou trochu problém, že oni se jí učej a vlastně asi po 3-4 letech
začínají mluvit anglicky, že oni nejdřív jenom poslouchají, dělají cvičení, jako nevím jak moc je
to rozšířený, jestli to třeba nebyla náhoda, že je to teba v jedný třídě nebo takhle, ale jako po 3
letech začít mluvit anglicky, když už 3 roky jako člověk něco dělá, tak se pak nedivím, že se
styděj mluvit, že spíš než že by neuměli říct se fakt jako bojej a hlavně jak mají fakt silnej
přízvuk tak vono to moc ani jako anglicky nezní, takže možna i proto se bojej… nebo potom fakt
třeba nerozuměj, no..
Ja: Ďakujem, dobre. A ešte som sa chcela opýtať či by si mi vedela popísať francúzsku
kultúru…Ako by si charakterizovala tú spoločnosť?
Informátorka: Mně tam třeba se tam hrozně líbilo, že každou sobotu tam byl trh na náměstí a
byla tam možná, jak je to menší město, tak oproti Praze větší navázanost na ten venkov, z
tohodle pohledu a že třeba i tý potraviny byli jako daleko kvalitnější, ani to nebylo zas tak drahý,
což mě překvapilo, že ten rozdíl byl určitě jako větší, že tam byli fakt třeba i drahý věci a tak
podobně žejo, ale byli tam i docela středně drahý a pak i věci které byli stejně drahý jak tady,
nebo i levnější a vo dost a tak. A hlavně ta zelenina, byla fakt skvělá, tak todle se mi líbilo,
potom je docela zvláštní, že oni jsou docela bordeláři, ať se to nezdá, že máme takovou
představu o francouzích, o těch krásně oblečenejch francouzích a elegantních s tou bagetou pod
ramenem a tak podobně. Tak oni jsou takový, že prostě… nevím… no jako jak kdo, ale většinou
tak hala-bala všechno. A pak je zajímavý že voni nenosí jako tepláky doma, voni prostě doma
choděj jako v džínech, nebo v tom oblečení, který nosí do práce a dost často choděj i v botech
doma, akože se nezouvaj, takže tam mají koberec krásnej a po něm prostě chodí v tých botech,
jako je pravda, že tam nemají takové to sychravý počasí jak u nás, to bláto, ale i tak mi to přijde,
jako pro mě je to zvláštní. A pak když se jelo na víkend na nějakou pařbu jako na venkov
vyloženě do toho bláta, tak oni stejně přijeli jako v tom kabátu, džínečkách a s těma krásnejma
kozačkama a kabelkou v ruce, tak tohleto bylo takový jako vtipný, že jako oni moc nejsou…jak
bych to řekla…outdoor, nebo jak u nás jsou třeba i ty značený stezky na horách, nebo spousta
lidí se jde ven projít, tak to nechoděj. Oni prostě tam nemaj jako tydle stezky vůbec, to jak jsme
projeli tú Francii tak tam jsme měli fakt problém si něco někde najít, jako vobčas je tam
označenej nějaký okruh, ale je jich tam z jedného místa označených třeba 5 a nedá se jakoby
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napojovat, že je to prostě už předem daný, že prostě tenhle okruh a jinak to nejde udělat a takže
oni moc nejsou na tohle, akčkoliv jsou jakoby všichni docela hubení, že třeba tady mi přijde, že
spousta lidí sportuje, ale všichni jsou jako, nebo ta starší generace inklinuje k tomu, že jsou
robustnější a tam jako jsou všichni pořád hubení, cpou se pořád těma sladkýma croissantama,
vínem a tak, sýrama žejo těma jejich výbornejma tučnejma, takže vůbec nevím jak to dělaj jako.
Možná jsem to jenom nepostřehla, ale jakože u nás žejó jsem zvyklá ja nevím spousta lidí odejde
na víkend na hory, na kolo, nebo prostě jen tak ven a to voni jako jsou doma, něják tak… nevím
ani co vlastně dělají o víkendu.
Ja: A ako by si definovala ich hodnoty? Vnímala si to?
Informátorka: Nó jak jsem chodila do školy jenom s těma studujícima, tak tam přece jenom jiný
život trochu, ale byl tam jeden kluk, kterej tam byl na stáži pracovní a to bylo docela vtipný,
protože on byl z toho úplně hotovej, jak tí Francouzi jsou strašně navázaní na to jídlo, protože
oni jako přijdou do práce, všechny tak pozdravěj a kdykoliv někdo odejde a znovu přijde tak se
znovu zdravěj a znovu líbaj, bez toho o nejde a pak jdou na oběd a na to oběde jsou prostě 2
nebo 3 hodiny jako pracovní doby jako normálně ve všední den a u nich prostě neexistuje aby to
bylo jinak, než že si dají prostě předkrm, polívku, hlavní jídlo, dezert a kafíčko a teď jako u toho
povídaj, takže prostě pracovní oběd fakt minimálně na 2 hodiny a von už z toho byl úplně
hotovej, protože pak samozřejmě člověk se vráti do práce a je tam prostě do sedmi. A pak
příjdou v 8 a vlastně už jako se zase nají, jako někdy v půl 9, jedí jakoby pozdějic vždycky a pak
jdou asi spát. Že oni jakoby asi jsou v tý práci spokojní…to jídlo no, je jako pro ně podle mě
hrozně důležitý takový tý sociálni vztahy přes to jídlo, jako jít se najíst, jsme třeba pak každou
sobotu potom trhu jsme dělali společný jídlo a pak i jako ten 2. Semestr tak jakoby jelo přes
tohleto, ale je pravda, že je to hrozně příjemný, ale na druhou stranu nevím, kdybych pracovala,
tak si nejsem jistá jestli bych chtěla každý den trávit 2 hodiny na oběde, když jako já moc ráda
jím, ale opravdu že to bude trochu jiný. Takže todle jsem pozorovala a pak to s tím sportem mě
trochu překvapilo, že voni se jako udržujou, ale jsou takový jakože vůbec něco, jako závodní, to
je asi málo.
Ja: A líbilo sa ti to? Napodobovala si ich životný štýl?
Informátorka: No to bylo úžasný. I když jako ono člověk když je na tom Erasmu tak mu všechno
přijde jakoby takový báječný, skvělý a hlavně jak je to jenom na chvilku tak jsem si to chtělo
všechno užít a říkala jsem si ty jo, proč takhle nežiju každej deni v Praze taky tak. Člověk je tak
nějak pozitivně naladěnej, všechno se mu líbí a nevytváří si žádný problémy jako sám. A říkala
jsem si, že když se vrátim do Prahy tak budu taky takhle žít, večeře společný, vobídky
společný..A tam jsme všichni byli k sobě takový milejší a vstřícnější..a nevím jestli to nebylo
proto, že jsme tam všichni byli jenom na omezenej čas, tak jsme se chtěli mít dobře? Nevím čím
to bylo..?
Ja: Ďakujem. Můžeš mi ešte popísať ako to vyzeralo v škole? Aké si mala predmety, aké boli
medziľudské vzťahy v škole..?
Informátorka: No tak byly to nový budovy, takže i učebny byly moderní. Vztahy s učitelama byli
jiný, a i mě tot rochu zklamalo, protože u nás je normální, že učitelé mají konzultační hodiny a
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tam onineměli...a člověk je jenom tak někde mohl zastavit, třeba o přestávce nebo tak, ale oni
pořád někam spěchali nebo tak. A například se na hodinách ani nečetlo..já jsem byla na filosofii
a když jsme si měli něco přečíst tak to pak nikdo ani nekontroloval, jestli jsme to četli a tak.
Ja: A dalo ti niečo to štúdium? Obohatilo ťa to nejak?
Informátorka: Určitě jo. Určitě jo. Já jsem si vybrala předměty, které bylí jednodušší, protože do
Hegla jsem se ve francouzštině pouštět nechtěla. Byl tam supr předmět literatura a fikce a tam
šlo o to, že asi filososfický suchý texty nestačej na to popsat život jakej je..a tak. A to bylo fakt
zajímavý. Pak jsme měli třeba etiku holokaustu, to bylo taky docela zajímavý.
Ja: A vybavuješ si ten moment keď si si začala uvedomovať, že sa blíží koniec tvojho pobytu?
Že sa blíží návrat domov?
Informátorka: No tak před Vánocema když jsem měla jít domů, tak to se mi vůbec nechtělo. To
jsem si říkala Panebože. Ze začátku to jó, to se mi jako stýskalo, ale pak se to nějak zrychlilo.
Najednou byl říjen, listopad, prosinec a šup a už zase domů. No a ten druhej semestr tak to se mi
už vůbec nechtělo odjíždět, protože jsem si tam našla takovou dobrou partičku lidí. A nechtělo se
mi vodjíždět, no. Jsem přijela a měla jsem z toho dva tejdny depku skoro, ačkoli todle jako já
vůbec neznám. Hrozný no. Jsem ani nikomu neříkala, že už jsem doma.
Ja: A vybavuješ si čo si si predstavovala? Ako si si predstavovala ten návrat? A aký v
skutočnosti bol?
Informátorka: Nechtělo se mi domů vůbec. Bylo to hrozný, jako ani nevím co jsem si
představovala. Formální věc proč se mi nechtělo bylo, že jsem věděla, že budu muset psát
bakalářku a musela jsem ji napsat hodně rychle. No ale spíš jsem asi jako přemýšlela nad tima
lidma, že jak to jako bude, s lidma s kterými jsem se tam seznámila. Ono je to takový, že člověk
vlastně odejde ze svojeho života, který vlastně jako plyne dál. Tam si udělá novej, získá spousty
kamarádů a najednou tlustá čára a nazdar a lidé, který jsou z Brazílie nebo z Indonézie tak s nima
sa asi tak často nepotkám. S lidma z Itálie nebo tak z Evropy tak to je v pohodě. Potom za mnou
i přijeli lidé z Francie i z Nizozemí hned to léto, tak to bylo fajn, ale právě ty lidi z daleka, tak ty
mi byli úplně nejblíž, tak ty byli úplně nejdál. Takže je to takový teďkon, že se bavíme přes
skype nebo si napíšem vobčas a tak. Ale je pravda, že už to bude zachvilku skoro rok co jsem
přijela, a je to míň. Že tesně potom co jsem přijela sme si psali víc, no. A vím, že když jsem se
vrátila, tak jsem vůbec nemohla spát. Jsem byla vzhůru třeba do čtyř, do pěti. A pak jsem hodně
času trávila na Facebooku, což nemám ráda, ale ten Erasmus mě naučil na tu komunikaci s lidma
ze zahraničí, takže jsme si pořád s těma lidma psali zprávy a tak.
Ja: A prečo si nikomu neříkala, že už si doma?
Informátorka: Tak to nebylo jako, že bych nikomu nic neřekla, ale ono to tak nějak
vyplynulo...Já jsem hlavou totiž pořád byla v tom Poitié, vůbec jsem nebyla hlavou tady. A nějak
mi nenapadlo, že tady mám taky nějaký kamarády a že bych se s nima mohla i vidět. Ale je
pravda, že tohle mi asi pomohlo..když mě začali tahat ven, že se člověk od toho jakoby odprostil
a najednou zjistil, že to není tak hrozný, že vlastně je to docela v pohodě.
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Ja: A vzťahy s tvojimi kamarátmi sa nejak zmenili po tvojom pobyte v Poitié, čo myslíš?
Informátorka: Nooo, to bylo v pohodě, vlastně ten rok ani nebyl znát.
Ja: A s rodinou, myslíš, že je tam nejaký posun v rámci vzťahov?
Informátorka: To určitě jo. Já si myslím, že to všem i prospělo, že jsem jakoby odjela na nějakou
dobu. A je to teď asi lepší. I to, že jsem odjela a byla jsem tam sama a naši taky byli tady sami,
takže to pro ně asi taky byla změna.
Ja: A máš pocit, že aj ty sama si sa nejak zmenila? Myslíš, že pred odchodom si bola jiná?
Informátorka: Ono se to těžko soudí takhle z vlastní pozice...ale určitě jo. Myslím si, že mě to
posunulo někam, že mi to i otevřelo dveře jinam ať už to myslíme abstraktně, metaforicky nebo
tak...a mě to fakt asi i pomohlo, já jsem fakt asi potřebovala se i sama srovnat a tak, nějaký
osobní věci a tak. Takže myslím, že mi to pomohlo hodně a tak. Že fakt to byla taková osobní
terapie. Takže v tomhle směru jakoby změna jo, ale změna spíš zpátky do sebe. Že jsem předtím
byla jakoby mimo sebe a teď jsem se jakoby vrátila, dalo by se říct.
Ja: A čomu si sa začala venovať po príchode, čo si robila? Ak si to ešte pamatuješ?
Informátorka: Nooooo, tak prvních 14 dní jsem nedělala nic, to bylo hrozně zvláštní, ačkoli jsem
už dávno měla psát tu bakalářku a nějak jsem se vzpamatovávala. A to si ani nejak nepamatuju,
prostě jsem byla v kontaktu s těma lidma z Poitié, byla jsem tam myšlenkama, takže ani nevím
co jsem dělala. No a pak jsem normálně začala trénovat pomalu, chodit na tréningy, to bylo taky
fajn, protože to člověku tak jakoby pročistilo hlavu.
A čo myslíš, že ti najviac pomohlo sa adaptovať?
Informátorka: No určitě to, že člověk zase najel na nějakej ten sterotyp tady..Řekněme, že to že
měl člověk něco dělat v ten den. Pak taky určitě kamarádi a pak taky jsem se seznámila s mým
nynějším přítelem tenkrát.
Ja: A čo sa týká tvojej národnej identity, cítila si sa tam niekedy ako Frncúzska, alebo si sa stále
cítila ako Češka, alebo napríklad skôr tak kosmopolitne?
Informátorka: No ono je to těžký. No vzhledem k tomu, že tam nebyli jenom Francouzi, že to
tam bylo takový namíchaný, tak to bylo...já jsem se tam cítila jako Erasmák, tak nějak
mezinárodně. Ne tak jako cizinec, protože tam jsme byli všichni z ciziny. Ale spíš jako člověk
odjinud, který tam teď je a stejně tak tam jsou i ostatní lidi. Takže to bylo jako taková komunita
cizinců, který tam byli společně. A jako Češka? Asi i tak, no...Jako Francouzska to né, protože
oni jsou takový vyfiklý pořád a to jak my známe takovej ten outdoorovej styl, Hudy a tak, tak to
tam jako vůbec není. Oni opravdu jsou pořád jakoby elegantní, kozačky, kabátky a tak. A tak z
tohodle ohledu jsem si jako Francouzska nepřipadala, protože já spíš tíhnu na ty hory a do tý
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přírody. A vzhledem k těm Francouzům jsem se cítila jako cizinec, jako Češka možná, jakože
tam nepatřím.
Ja: A s tou krajinou, s Francúzskom si ešte nejak v kontakte? Čítaš si napríklad správy, zaujíma
ťa to nejak?
Informátorka: Jó, to jó. Teďka se docela snažím, chodím na jeden kurz protože si chci udělat
certifikát. Ale jo, ten obor kde jsem tak tam je německá a franciuzská filosofie, takže jsou tam i
předměty ve frncouzštině, takže tak. S tou francouzštinou jsem v kontaktu. A s tou Francií a s
politikou a tak asi míň.
Ja: A myslíš, že tá tvoja skúsenosť, s Erasmom, že to nejak zvýšilo tvoju chuť znova niekam
odísť, alebo máš vůbec chuť ešte niekam vyject?
Informátorka: No hned jak jsem přijela tak jsem plánovala, že znovu někam vyjedu, pojedu a tak,
protože jsem si říkala tady nevydržím, tady nemůžu bejt. Ale teď už jsem jakoby změnila názor,
sice pořád mám takový zaječí úmysly někam vyjet, ale nevím jestli ještě studijně nebo jen tak
cetsovat, ale rozhodně mi to dalo takovej obrázek. Tak člověk si něco zkusí, tak pak na to i
kouká trochu jinak, ale jako zase je pravda, že ten Erasmus byl takovej jako připravenej, že tam
všechno je jakoby připraveno od toho zahraničního oddělení jakoby, takže to není takový jako,
že by člověk byl do něčeho vržený, že by všechno musel dělat jakoby sám. Ale asi asi jó, protože
tam byla taková spousta milých lidí, že to člověka nabudí, aby to dělal dál, aby zkusil ještě něco.
Ja: Ale ako to myslíš? Myslíš jenom si tak cestovat? Nebo i žít a pracovat někde v zahraničí?
Informátorka: No tak na takovou dobu jednoho dvou roků...jako, že bych si řekla že teď vodjedu
někam na pořád, to asi ne. Ale na nějakej ten rok bych jela hned někam to klidně, ale spíš už
něco napůl jako mezi prací a cestováním. Něco si vydělat a pak to procestovat, spíš tenhle
model, no.
Ja: Myslíš si, že je to důležitá zkušenost? Že je důležité niekde takto pobudnúť a žiť? Nie iba
cestovať a dovolená, ale vyskúšať si žiť? Myslíš, že je to potrebné pre život?
Informátorka: Pro mě to asi určitě důležitý bylo, ale jestli jako je to nutný..tak nutný není jako
nic skoro, a myslím si ale že to fakt není na škodu si to fakt zkusit, že je to super. Ale ono je to
asi vždy jiný, člověk se potká s jinýma lidma, s jinýma názorama a už jenom to je obohacující,
že to jsou lidé z jiných kultur. A už jenom i to, že si člověk musí všechny věci zařídit sám, že
tam nemá nikoho kdo by mu s tím pomoh jako. Takže z toho důvodu je to jako fajn i pro ten
osobí rozvoj když to takhle řeknu.
Ja: A napríklad je pre teba důležité, aby tvoj životný partner mal takú skúsenosť. Myslíš, že by
ste si napríklad mohli viac rozumieť keby aj on mal takú skúsenosť?
Informátorka: Tak on byl v Americe asi dva roky. A nevím jaký by to bylo, kdyby tam nebyl,
nebo kdybych já neměla. Ale myslím si, že je to minimálně fajn jako, že to člověku otevře oči
nějakým způsobem, ale je pravda, že záleží na člověku zase někdo třeba může mít otevřený oči i
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když je pořád na jednom místě, někomu zase neotevře oči nic jako, že jo. Ale myslím, že je to
fajn, že ta podobná zkušenost ty lidi jakoby zblíží a člověk je i tolerantnější...
Ja: A čo tvoj vzťah k cudzincom? Ako ich vnímaš? Zmenilo sa to nejak?
Informátorka: Tak já jsem měla takovej jako tolerantní vztah k těm cizincům i předtím. Ale je
pravda, že některý věci jsem si předtím jako neuvědomovala, takový základní věci jako zařídit si
tramvajenku a kudy kam a jak se dostat z letiště, tak to mě teda nenapadlo, že to by mohl bejt
problém. A jsem si i říkala, že se možná zapojím do tý integrace těch zahrničních studentů a tak.
A teď mi ještě přijde, že tu francouzštinu cejtím všude. Že kamkoliv přijdu tam slyším
francouzštinu, ale to je spíš možná jenom takovej pocit...
Ja: A máš potrebu vyhľadávať Francúzov, alebo ľudí, ktorí hovoria francúzsky?
Informátorka: Jó to jo, no. Měla jsem to i předtím, ale teď je to asi takový živější.
Ja: No a posledná otázka, ako by si charakterizovala domov? Alebo čo to pre teba znamená
domov?
Informátorka: Týýý jo. No tak asi tam, kde mám ty lidi který mám ráda, toho partnera, který na
mě doma čeká, nebo já na něj, no a může to být celkem kdekoli. Já jsem se vlastně doma cejtila i
tam. Nooo takže asi spíš ten pocit jako. Spíš jako ty lidi, než to místo no.
Ja: Super, ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka. Alebo ťa ešte napadá, keď chceš
povedať niečo záverom, tak, čo ti leží na srdci ešte.
Informátorka: Asi, já nevim, asi jsem už vyčerpala všechno...
Ja: Dobre. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne.
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Informátorka č. 4

Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Ano, souhlasím.
Ja: Dobre, tak taká prvá štartovacia otázka, čo si predstavíš, keď sa povie Erasmus alebo, aké sú
tvoje asociácie k tomu?
Informátorka: No, tak, teďka už jsou pozitivní...(smiech) Před tím, když jsem slyšela Erasmus,
tak jsem si spíš říkala, jako, že všichni jako byli nadšeni z Erasmu, ale já jsem, tomu jako moc
úplně nevěřila, mne to přišlo, jakože to je prostě jedna velká párty, alkohol a tak...Takže to bylo
takový, jako...když jsem jela na Erasmus, právě, tak toho jsem se trošku bála, jakože to úplně
není můj šálek....čaje... kávy...ani ničeho, ale teďka už jenom dobrý, tak takhle...Potom jsem
zjistila, že tam můžeš to brát, i tim vlastním spůsobem, ale ono tam je spousta různych cest,
takže...Co mně napadne...prostě dobrý....(smiech). Skvělá zkušenost...
Ja: Ďakujem. A len tak v krátkosti teraz, keby si mi teda popsala, ako to prebiehalo od momentu
kedy si začala uvažovať o Erasme.
Informátorka: Jo,no, tak... To já jsem vědela od prváku, tady, když jsem sem nastoupila, že bych
chtěla na Erasmus...protože už jsem byla právě na střední ve Francii na půl roku a říkala jsem si,
že Francii musím dát ještě další šanci...(smiech), že to moc nevyšlo...a hlavně kvůli jazyku, no,
jsem si říkala...tak angličtinu, to si myslím, že se dá kdykoli, kdekoli, nějak jakoby, ale ta
francouzština, to fakt člověk potřebuje do Francie.
Ja: A ty si to mala ve francúzštine?
Informátorka: No, ono ve Francii většinou to je, jako ve francouzštině. Oni to tam, tu
angličtinu...moc jako...moc neberou. No takže jsem se rozhodovala potom mezi Paříží a tím Nice
a ještě tam byly další města a ty mě nějak jako nezaujali. Bylo to prostě Paříž, jako Paříž, jo
no...A nebo to moře,no. Tak jsem si nakonec vybrala moře. Ani to nebylo tak kvůli ty škole,
která tam je...spíše prostě to prostředí...(smiech).
Ja: A aké boli kritéria, na základe ktorých si sa rozhodovala?
Informátorka: No, nakonec jsem se rozhodla, že Paříž, že je pro mně moc velký
město,velkoměsto...jako fajn na pár dní, ale jako že bych tam musela být furt...to zase ne...A to
Nice bolo úplně úžasný v tom, že tam jsou hory, je tam ta příroda, moře, všecko, ale zároveň je
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tam i ta civilizace, jako i to velký město, člověk může i z toho utíct do přírody a z přírody zase
do města..takovej ideál.
Ja: A napríkla zohľadňovala si aj nejaké reference od, trebárs, kámošov, že si o tom slyšela...?
Informátorka: Já jsem jakoby neznala nikoho kdo by tam byl, aleeee kontaktovala jsem nějaký
právě studenty, který tam byli, ještě před tím...ale moc mi toho, jako, neřekli, no...(smiech).
Ono,tak jako, byli docela zdílní,ale ono člověk, stejně si...ja jsem si to vůbec nedokázala moc
představit, ani když mi jakoby říkali jaký to je, a tak...tak, do poslední, jakoby chvíle jsem vůbec
nevědela do čeho jdu...Že to bylo takový...až vlastně když jsem tam přijela,tak se mi to tak
začalo tak, jako osvětlovat...
Ja: A pripravovala si sa nejakým spůsobem na to, že pojedeš?
Informátorka: Nepřipravovala jsem se vůbec, v podstatě, protože ono to do poslední chvíle
nebylo jistý jestli odejdu kvůli skouškám (!) tady...Já jsem neměla hotovej ješte, úvod do
historie...Aaaa,vlastně mi to oznámili, že jsem to dala, naaa, někdy na silvestra, jsem se
dozvědela výsledky...a za črtnáct dní jsem jela..Takže to bylo jako fakt jako, ráz na ráz..Jako
takhle, já jsem s tim jakoby počítala, že je tam ta možnost, že odjedu, ale byla tam i velká
možnost, že, jako prostě neodjedu, protože...mi to třeba nedaj,no...
Ja: A aké boli tvoje motivácie ?
Informátorka: Tak určitě...určitě jazyk, to jako na prvním místě...aaaa...potom, tak zase skusit
něco novýho, poznat nové prostředí, zase...tak, já už jsem byla na tom jednom pobytě, tak ten
nedopad moc dobře, jako, v podstatě z žádny stránky, že to bylo takový jako co se lidi tíče, tak
docela katastrofa, že jsem tam v podstatě se s nikým ani moc nebavila, jako jazyk, jako
francouština se mi jako zlepšila,určite...ale pak jsem to samořejmě hnedka zapoměla, jak to
člověk nepoužívá, tak se to úplně stratilo, ale co mě potěšilo potom, jako že se to rychle vrátilo a
už se to zlepšilo...Jo,motivace...No, prostě poznat zase nový prostředí, jako mě přišlo prostě líto,
proč to nevyužít když je tu tá možnost, obzvlášt tedy na FHS, prostě velká pravděpodobnost, že
tě vyberou, což na jiných vysokých školách není aaa...si říkam...to musím..využít...
Ja: A hral rolu aj kontinent pri tom rozhodovaní, akože si si povedala vyslovene, že chceš zostať
v Európe, alebo si bola otvorená nejak aj iným možnostiam?
Informátorka: Hmmmm.....Takhle, já jsem prostě měla kritérium francouzsky mluvíci země...
pro mně první možnost byla Francie, je to nejblíž....(smiech). Aaa...jako takhle, někdy bych, jako
ještě třeba klidně vycestovala někam mimo Evropu. Ale, zase jako, zatím jsem byla ráda, že
budu blízko jako rodině, když bude potřeba, tak prostě přijedu...Takže...Jako jo, chtěla jsem být
v Evropě.
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Ja: Dobre, no a teraz prejdime k tomu samotnému pobytu v tej krajine, konkrétne na oblasť
sociálnych vzťahov...Našla si si nejakých priateľov? Mala si potrebu si ich nájsť a ako k tomu
došlo?
Informátorka: No, já su úplně...ještě když jsem byla tady, v Čechách, než jsem odjížděla, tak
jsem kontaktovala jednu Češku, co tam právě žila už semestr, a...protože jsem vůbec se tam
nevyznala, takže aby mi aspoň ukázala, kde mám koleje a takový to...jo..Takže s tou to bylo jako
první kontakt...Ale zase jsem si říkala, jako snažila jsem se jako, vyhýbat Čechům, já jsem si
nejdřív myslela, že jich tam moc není, pak jsem zjistila, že jich je tam docela dost. Aaa, ale
snažila jsem se jim ze začátku jako vyhýbat, protože jsem nechtěla...protože to je strašně, to je
strašně jednoduchý hnedka s nima navázat kontakt a pak už to s nima táhnout až do konce a
potom se člověk jakoby ochudí o to právě o to, proč tam vlastne přijel...Takže, těm jsem se
snažila nejdřív vyhýbat, pak jsem se snažila tak jako, nějak lehce navazovat kontakty ve škole, ty
první dny a hnedka chodit třeba na nějaký ty akce, když se někdy něco jako proslýchalo, že
někdy něco bude, třeba i pro ty spíš cizince a erasmáky a...Tak to jsem ze začátku se jako
snažila, ačkoli jako já nemám ráda...strašne...já..jsem, jako... někdy jsem stydlivá, někdy nejsem,
takový je to takový...vždycky jako dokopat se do toho to je to nejhorší...pak je to dobrý.
Ale,takže vždycky jsem musela, to já jsem schopná toho hodně snášet ….Aaaa...to jako člověk je
za to hrozně rád, protože tam ze začátku bere strašne moc kontaktů, jako spoustu lidí, ti všichni
jsou takový jako, nadšení, hnedka jsi vymění facebooky a pak už se to jako...pak už to jede, pak
už si člověk tam najde ty kamarády, vlastně většina, 90% lidí se třeba už ani nevidíš, nestýkáš,
pak už jsou z toho už jenom takový ty střípky...no a nakonec stejně jsem skončila s Čechama,no.
Nakonec jsme se, jako...mám tam pár dobrých kamarádů mezi těma cizincema i fran...jako,
francouzů úplně minimum...S těma to vůbec jako třeba to je hodně divný...
Ja: Seznámit se, nebo co myslíš?
Informátorka: No....Oni se vůbec jako, neee...No..třeba, když jsem měla hodinu jenom s
Francouzema, byla jsem tam jediná erasmačka, tak oni....jako jo, tak...poradí ti třeba, když se
zeptáš, musíš se zeptat a oni jo,jo,jo....Ale žeby potom po škole jsme někam šli a nebo žeby řekli,
poď snáma...to vůbec...A nakonec jsme hodně tam se tam právě sčuchli právě s těma Čechama,
že nakonec...člověk stejně zjistí, že...prostě jsou...jsme si byli tak nejblíž...jo...
Ja: A napríklad čo ste podnikali, alebo...jak ste trávili ten čas?
Informátorka: My jsme trávili čas...no tak, chodili jsme tam na pláž (smiech) hodně...tak jakoby,
přes den i večer, třeba, že jo a tak (smiech) a jinak jsem chodila hodně na výlety do těch
hor...Tam byli...tam byli, jako dobrý akce, právě od školy, jakoby tělocvikářů, tam... že pořádali
jakoby různý výlety, třeba jako na snežnicích, ještě v zimě a potom jako, jenom tak jako
podzimní...všelijaký takovýhle výlety a potom jako na vlastní pěst jenom s kamarádama jsme
chodili...a to bylo super...to jako, to jsem...to jsem šla klidně jednou týdně...docela často...a nebo,
jaksi jezdili jsme do různych měst, výlety do měst...i tak občas nějakej sport...tam sme si tak
nějako zaběhali..(smiech)... I když ne ve velký míře...Ale spíš ty výlety, tak jako do okolí...
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Ja: Super. A čo napríklad teda nejaké kontakty s domovom? Ostala si v kontakte so svojimi
kamarátmi, z Čiech, alebo s rodičema a podobne?
Informátorka: Jo,jo,jo...No, jako s rodinou, s těma jsem byla pořád v kontaktu...protože jinak by
to mamka asi nepřežila...(smiech)...A vlastně, třeba se ségrou, tak s tou jsme pořád ve stejným
kontaktu, protože ona žije v Londýně, takže...to bylo takový, jako...Vlastně se nic nezměnilo....A
potom mám hodně kamarádů, který právě studujou různě ve světě, takže taky...Tak nějak pořád,
jakoby stejná frekvence kontaktů...Aaa..ještě jsem v tý době měla přítele, kterýho už teda
nemám...Aaa...s tim ten kontakt byl horší, jo...Teda,ale ne z mojí strany...Bylo to zvláštní, že
právě...on si jako myslel, že já vlastne budu...budu ta, která, jako na něj nebude mít čas...a
nakonec to byl on, no....
Ja: A podporoval ťa napríklad v tom,aby si vyjela ?
Informátorka: No, souhlasil s tim, jako to on vždycky...že to je prostě přednější, jako vzdělání a
takový...ale.... jo. Jako, podporoval mně v tom, jakoby během toho, ale já si myslím, že on mně
podporoval, jako jenom tak na oko..a, protože...nechtěl mi říct, že nechce abych někam
jezdila...(smiech).
Ja: A kedy si kontaktovala teda domov? Kedy si mala potrebu sa im ozvať, alebo zavolať,
rodičom alebo kamarátom?
Informátorka: No,Skype, hlavně Skype...tak s kamarádama...buď Skype, nebo Facebook... Email, nějakej dopis...i něakej dopis jsme si posílali...(smiech)... a kdy jsem je kontaktovala...
Nooo, tak když jsem zrovna měla čas...tak buď jsem se chtěla podělit o to, jak je mi tam dobře a
nebo...v podstatě jedinej problém jsem tam řešila právě s tím přítelem, takže to jsem
kontaktovala pořád mámu...(smiech)..... Takže, to bylo takový, jakože...jako myslím si, že jinak,
já jsem tam neměla ani potřebu...tam jsem nebyla nějaká nešťastná, takže jsem neměla potřebu
tam řešit nějaký problémy. Spíš jsem se tak jako dělila o ty dobrý zážitky, když bylo s kym.
Ja: Ako vyzerali prvé dni po príchode? Ako si sa cítila? Ako si sa orientovala?
Informátorka: Když jsem se vrátila?
Ja: Keď si prišla tam. Hlavne, či si s niečim mala problém, alebo celkove ako si sa cítila...?
Informátorka: No, to jsem měla docela problém. To bylo..jsem tam přijela, já jsem na to nebyla
nějak extra připravena, ani jsem nevědela kam mám jít. Ale sešla jsem se právě s tou
kamarátkou, s tou Češkou a ta mě teda odvedla na kolej, tam byli nějaký komplikace trošku,
protože ta francouzská administrativa a tyto věci tak to je hodně velký problém. To je něco
strašnýho, ale nakonec mně tam teda ubytovali, ale nebýt tý, tak já bych tam asi jenom stála a
brečela protože jsem vůbec nebyla schopná se v tý francouzštine ještě vymáčknout. Měla jsem to
zakopaný někde hluboko v hlavě, takže ona to tam za mně jako vyřídila a já až během prvního
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týdne jsem se rozmluvila. Začátek byl jako docela těžkej. Protože jsem se i styděla, zkoušela
jsem tam na ně angličtinu...a jako oni, že neslyšej. Tak začátky byli takový nervózní, takový
neříjemný, člověk je najednou...byla jsem tam na tý koleji sama a neměla jsem ani normální
peřiny, tam nikde nic, jenom tam nábytek.... Tak člověk se cítí sám. Ty první dny jsou takový
neříjemný, než spozná aspoň dva- tři lidi se kterýma se můžeš sejít a trošku probrat nějaký trable.
A pak se to úplně strašnou rychlostí rozvíjet, jako, k dobrýmu no. Ten první týden byl takovej
nejistej.
Ja: A co myslíš, že prispělo k tomu, že se to tak začalo rozbíhat a že si se tam začala cítit líp,
čo tomu pomohlo...?
Informátorka: Určite s postupem času tam člověk zjistí, jak tam přijede, že ještě nevíš co bude...
tak najednou, že máš kolej, dobrý, máš kde bydlet, když nic jinýho tak máš kde bydlet, je to
dobrý. Pak jako problém třeba byl, že ten první měsíc jsem neměla internet, tak to bylo
nepříjemný, protože já jsem čekala, že příjdu na kolej a hned prostě zavolám domů, že jo, a budu
to jakoby řešit, což nebylo možný, tak to bylo takový nepříjemný, tak jsem se cítila ještě víc
sama, jako normálně. A potom k tomu přispívalo jako to, že jsem potom, jakoby vědela, kde
mám fakultu, kam budu chodit do školy, pak postupně jsem si vybírala tam ty předměty, už jsem
vědela jaký mám rozvrh, za kým mám jít, když mám problém a tak jako a potom postupně i ty
lidi, s kým kam chodím, s kým ne, na jaký předmět. Najednou, když už potom člověk má s kým
sdílet ty první kroky, takový to, co mám dělat když..a tak..Potom se to začlo už nabalovat a pak
už to bylo dobrý.
Ja: Ďakujem. A vedela by si mi popísať ich životný štýl, alebo celkovo myslím v tej Francii,
alebo v Nice konkrétne?
Informátorka: Jako Francouzú. Jako místních?
Ja: Ano. Alebo čo ti utkvělo v paměti, čo je pre nich také typické?
Informátorka: To já úplně nevim, protože já jsem s těma Francouzema příliš jako nestýkala,
ale potom jsem měla ke konci potom tam kamarády, ale kamarády, jako Francouze, ale ti byli
zase takový specifický tim, že právě hodně se bavili s těma erasmákama, což není úplně typický
pro ty jiný Francouze. Ale tydle se právě hodně účastnili těch...byli to částečně i z toho ESN...z
tý organizace, pak to byli i lidi mimo, který prostě, který se chtěli scházet
s těma cizincema a chodili s náma jako na pláž a hráli tam na kytaru a bavili se s náma a...A tak
přes den jako normálni studenti, chodili do školy, pak zevlili doma a večer šli prostě s pivem na
pláž a s kytarou. Inak jako to moc...
Ja: A ostatní Francúzi, nielen študenti, ale aj starší napríklad, všimla si si ako oni žijú, alebo
vedela by si to porovnať s životem v Čechách?
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Informátorka: Jo, já jsem se nato asi moc nesoustředila, protože byla jsem v tom, v tom
studentským víru, že ani jsem to ani moc nevnímala. Ale...hmm...je tam hodně bláznů,
takových...
Ja: Bláznů?
Informátorka: Bláznů. Že tam jako, že tam fakt chodí blázniví lidi a už ti potom ani nepříde
divný, což třeba jako u nás, jako...Jako že vysloveně, že podovín, že jako...Takhle, určite jako
žije normální život, ale třeba má na hlavě igelitku, nevím, prostě něco takovýho...A tváŕí se
úplně normálně, úplně normálně se s tebou baví...a prostě úplně pohoda, jako... Jo prostě takový
jako podivíni občas tam chodili, což bylo takový zvláštní. Ale pak už nám to ani nepřišlo, takže...
A nebo tam prostě...Jo, a co třeba je úplně typický pro to Nice, tak tam je ta velká promenáda,
kolem u moře, a tam jako hodně sportujou, všichni běhaj, pořád tam někdo běhá, nebo jezděj na
kole, nebo na in-lainech, takže...Jako to běháni na ty promenádě je hodně typický v tom Nice...
Informátorka: A líbilo se ti to, alebo ti to bolo úplne jedno?
Informátorka: Co? To běhání?
Ja: Ano.
Informátorka: Taky jsem běhala. Jo, třeba u nás...Takhle, já jsem vždycky chtěla chodit běhat,
ale tady prostě nikto nikde neběhá, tak najednou si člověk připadá, že na něho
všichni koukaj a oni taky koukaj, ale tam prostě...Tam běhali všichni, takže v pohodě. To bylo
taký příjemný.
Ja: A o svoje pocity alebo prvé dojmy z Erasmu si sa snažila skôr podeliť s ľuďmi tady doma, v
Čechách, alebo ti prišlo že tí ľudia v Nice, tí erasmáci ti viac rozumeli?
Informátorka: Já si myslím, že spíš ty začátky jsem řešila jako, tak napůl..S nima jsem řešila ty
jako existenční záležitosti, zrovna teď a tady, tak jsem to řešila s těma lidma tam a pak ty obecní
věci jsem jsem řešila s tou rodinou. Protože nebudu zatěžovat mámu, že nevím kam mám si zajít,
nevím, koupit rohlík, třeba...Tak to jsem neřešila teda s domovem, v Praze s těma lidma, takže to
bylo takový jako...tak napůl,no. A ze začátku jsem se snažila jako sama, jako, najít si ty věci
sama a nepatat se všech hnedka, ale potom jsem se začala radši ptát.
Ja: A vieš mi povedať, teda keď si to ešte pamätáš, že aké boli tvoje očakávania od toho Erasmu,
čo si očakávala, ako si si to predstavovala, že aké to bude a aké to bolo v skutočnosti, či to nejak
odpovedalo tvojim predstavám o tom..tak celkovo o tom pobyte?
Informátorka: Já jsem se ze začátku toho bála docela, právě po tý zkušenosti první. Tak jsem z
toho měla jako trochu respekt, ale zase jsem to chtěla zkusit, protože jsem si říkala, tak akorát to
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byla střední škola, mladší lidi to je něco jinýho a potom ten Erasmus to jsou lidi zase na vysoký
škole, tam se zase chovaj jinak a navíc
a tam už člověk je...tam je spousta těch cizinců, takže tam v tom není sám. Tenkrát jsem tam
byla úplně sama mezi Francouzema a nikdo jako, se do toho nedokázal vžít, takže najednou nás
tam bylo hodně se stejným problémem.…...Takže jsem se toho ze začátku docela bála, jak se tam
chytnu. A jestli tam budu spíš tak sama a nebo tam najdu nějakou partu a pak jsem se chtěla
rozhodně naučit ten jazyk. Zase to nějak osvěžit a zase to nějak zdokonalit. A jako co se týče
školy, tak to jsem žádny představy neměla, jaky aby mně tam zase moc nemučili,
jako..spíš...Když se dovím něco novýho, tak budu jedině ráda, ale nebyla to ta priorita. Což by
jsem tady neměla říkat...
Ja: V pohode, nikto nevie kto si.
Informátorka: A potom vlastně jsem měla mnohem lepší pocity z toho, než co jsem čekala, že
jaký to bude. Protože já většinou radši si nic nemyslím, snažím se o tom nepřemýšlet, nemít
nějaký očekávaní, protože pak je člověk často zklamanej.
Takže já jsem byla úplně nadšená. Už teďka nějak konečně opadlo moje nadšení, protože já jsem
byla pořád jako...eeee...strašne vyjevená z toho Erasmu ešte půl roku potom co jsem se vrátila,
takže už konečně jsem se nějak zklidnila nějak. A byla jsem pak hodně spokojená. Hodně, určitě
ten jazyk, pak spousta kamarádů a skvělí prostředí, prostě myslím si že jsem z toho vytřískala
skoro maximum, jako že to bylo fakt supr.
Ja: A ako vyzeral taký tvoj bežný deň na Erasme?
Informátorka: No, já jsem to měla vlastně tak jakoby...byla jsem tam těch pět měsíců.Tak ta
první půlka byla taková pasivnější a ta druhá se to pak hodně rozjelo. Že v tý první polovině tak
se řešilo furt ta škola a tak nějak, si tam člověk tak nějak zvyká i poznávají se ty lidi, tak je to
takový nejistý furt, takový, už dobrý, ale najednou máš kolem sebe spoustu lidí, jakože fajn ale
přitom se s nikým vlastně neznáš. Že ono to vypadá hrozně skvěle, jo teďka všichni se fotej
spolu a mají spolu ty společný fotky a všechni tay lidi, moji kamarádi, no ty se tam máš, že ono
to vypadá strašně přátelsky. Což jakoby je, ale člověk je tam stějně jakoby sám trošku, že stejně
nejsou to prostě přátelé, jsou to kámoši, nějaký známí, ale pořád tam nemáš ty...Ale postupně si
tam člověk začně tak vybírat, se to tam začne jakoby seskupovat. A pak se to přelilo do tý druhý
části, kdy vlastně vzniklo takový jako, dejme tomu jádro. A nakonec jsme tam byli s těma
Čechama, ale měli jsme v tom našem českým jadírku i právě jako ešte jako jiný cizince, takže
stějně jsme se bavili francouzsky, takže to bylo ideální úplně a začali jsem dělat takový
jako...Tak přes den ve škole, potom jsme šli třeba na pláž, pak nějakej společnej oběd, pak jsme
šli dělat něco domů každej, tak jako si odpočinout a pak třeba na večer zase jsme někam vyrazili,
chodili jsme do kina, nebo o víkendech jsme chodili na ty výlety a tak. Ale v podstatě jakoby,
třeba tu první půlku jsem byla víc sama, třeba sama jsem se šla projít, nebo jsem si sama tam
něco někde dělala a ta druhá půlka jsem sama ani nebyla ani nevím...ani pět minut, pak jsme
pořád byli někde všichni.
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Ja: A keď si bola sama tu prvú půlku, bavilo ťa to byť sama, vyhovovalo ti to? Nebolo ti
smutno?
Informátorka: Ne, to vůbec. Ne, byla jsem tam spokojená. Já myslím, že člověku někdy prospěje
když trošku...ta samota...když opravdu...Jako, nikdo se tě neptá, proč jseš sama, všem jseš prostě
jedno, ale ono je to svým způsobem někdy docela příjemný. Že třeba i doma rodiče mají pořád
nějaký otázky a tam to bylo bez otázek. A když nebyli otázky tak jsem nemusela být na internetu
a nemusela
jsem je zodpovídat. Takže taková volnost, takový příjemný. Příjemná samota.
Ja: Zaujmavé, dobře. A čo sa týka ubytka, môžeš mi popísať tú situáciu s bydlením?
Informátorka: No, mi jsme tam bydleli na kolejích, ale..já jsem měla pak perfektní kolej, protože
to byla nějaká renovovaná a měla jsem ji hnědka vedle fakulty. Takže já jsem jenom ráno vstala
a za pět minut jsem seděla v lavici. A jako myslíš, jakoby, úroveň ubytování?
Ja: Celkovo čo by si mi povedala o tom ubytování, čo sa tam dialo, či to bolo iba miesto
vyslovene na bydlení, alebo tiež miesto nejakých kontaktov, stretnutí a podobne?
Informátorka: No, to bylo takový zvláštní, protože mi jsme měli hrozně pěknou tu kolej, ale ty
lidi se tam nějak ne...já jsem čekala, že třeba na tých chodbách se tam budem potkávat. Tak
vždycky jsem se pozdravili, tak to byla slušnost, že jo, ale měli jsme tam takový společný
kuchyňky a ty byly zařízené úplně hloupě protože tam byl prostě jenom sporák a nebyla tam ani
židle , ani stůl, že by si tam člověk sednul a s někým se tam najed, to vůbec nešlo. A jinak jsme
měli takový pidi pokoje, takže občas jakoby, když už jsme byli jako dobrý kamarádi tak jsme se
navzájem pozvali k sobě, seděli jsme takhle tři na posteli a takhle jsme jedli, měli jsme
společnou večeři, ale jinak...Právě na nějaký socializaci nebo tak, tak to byli špatný prostory.
Zato na druhý koleji, kde jsem měla ještě jiný kamarády, to bylo kousíček od nás, tak to byla
zase ošklivější kolej, potom ji nějak v průběhu zrenovovali, ale tam to žilo. Já nevím jakej to byl
rozdíl, jestli lidi, nebo...vůbec netuším, ale prostě tam to žilo. Tam na těch chodbách lidi měli
otevřený dveře na chodbu, jako z pokojů, tam to jako žilo, a tam v těch kuchyňkách byl prostě
stůl, židle. Já jsem chodila k nim na kolej protože u nás byla nuda, tak jsem vždycky šla k nim a
tam prostě byla zábava.
Ja: A v Praze bydlíš na koleji...?
Informátorka: Ne, ne, já v Praze bydlím doma, ale nebydlím jako v Praze, bydlím ve vesnici
za Prahou.
Ja: S rodičmi?
Informátorka: S rodičema.
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Ja: Takže to si bola prvý krát na koleji, nebo na tý střední, možná...?
Informátorka: Byla,no. Tenkrát já jsem byla v rodině. To bylo zase jiný. Takže po prvý na koleji
jsem byla. Ale luxusní kolej, docela...
Ja: A teraz by som sa chcela opýtať ako si zvládala všetky byrokratické a administratívne
záležitosti? Už si to síce trochu spomenula, ale skús mi to ešte nejak priblížiť.
Informátorka: Jo, no to jsem zvládla. Vůbec jsem nevědela, on ti tam nikdo neřekne, co máš
dělat, a kdy to máš dělat a i když se zeptáš, tak oni řeknou, že nevědí a oni vopravdu nevědí.
Takže tam to stou administrativou bylo docela komplikovaní. Takže hodně jsem kontaktovala
tady místní, zahraniční a oni taky nevědeli..oni si měli něco přeposílat, a tak...bylo to takový dost
komplikovaný. Jako ze začátku to nikto nic moc neřešil, ale ke konci, jak byla
potřeba odevzdávat všechny ty papíry a tak, tak tam je to docela jako problém. A hlavně oni
i...My jsme měli prostě zkoušky a oni, než jsme měli ty výsledky, tak to trvá...abych nekecela
zase, ale po štyrech měsících, jsem dostala ty výsledky. No, výsledky, nebo...já už nevim. To
jsem trošku nějak zapoměla, ale tady to chtěli jako hnedka po příjezdu do čtrnásti dnů, nebo něco
takovýho. Tak to jsem opravdu neměla a čekali jsme ještě několik měsíců než mi to prostě
z Francie poslali. Já jsem je tam pořád bombardovala nějakýma emailama a dopisema a
tak...prostě, trvá jim to.
Ja: A máš pocit, že si nejak prenikla do ich miestnej kultúry? Spoznala si nejaké miestne zvyky,
alebo svátky, kým si tam bola, také nejaké typické francúzske, alebo si s tým neprišla do
kontaktu ?
Informátorka: A tak jako...pili jsme víno, jedli jsme bagety, takový ty stereotypy jedině, ale
vysloveně nějak jako, určitě tam jsou nějaký typický věci, co jsme taky...jako, člověk do toho
najednou příde, dělá to, ani to neví, pak se vrátí a najednou mu to chybí, ale pak si rychle
zvykneš, že to nemáš. Já ani nevím, jako moc co.
Ja: Dobre a ešte som sa chcela opýtať na ten jazyk...Ako reflektuješ situáciu s jazykom,myslím
v zmysle toho, že či je to dôležité ten jazyk ovládať?
Informátorka: Jo, tam si myslím, že ve Francii je to hodně důležitý zrovna, i tu francouzštinu,
protože jinak seš docela outsider, no. Jako pokud se chceš bavit s Francouzema, tak rozhodně
francouzsky, pokud chceš být tam v nějaký cizinecký komunitě, jako těch erasmáků, zase mezi
těma erasmákama byli taky dvě skupiny, jedna taková měnší, kde se bavili anglicky, který jako
neuměli francouzsky, nebo se jim nechtělo, a pak ta, kde se mluvilo francouzsky. Samozřejmě to
byla taková francouzština, jako...že prostě několik národností se začne bavit francouzsky,
tak už to moc francouzština není.
Ja: A keď opomenieme také tie existenčné dôvody, ako že sa musíš domluvit, tak myslíš, že to
má nejaký význam, napríklad statusový? Alebo má to nejaký význam, keď ty si tam ako
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cizinec ve Francii a teraz tá francouzština nie je úplne super...Myslíš, že si to oni všímajú, že to
nejak hodnotia?
Informátorka: Já si myslím, že to určitě vnímaj, ale zase jako, oceněj to, že se jakoby snažíš.
Já mám třeba kamaráda, kterej, on je Číňan, už tam je asi sedmým rokem, a normálně tam
pracuje, a jako jeho francouzština, on si myslí, že je perfektní, ale je docela špatná, prostě je to
slyšet a prostě není to rodilej mluvčí. Ale myslím si, že on nemá jediněj problém, třeba fakt v
práci úplně ho berou a rozhodně nedělaj žádný rozdíly. Ale třeba potom, si myslím, zase záleží,
jestli člověk je...tam jsou problémy, třeba maj problém s Araby, tam je hodně Arabů a třeba,
jakoby, s vysokoškolským vzděláním a tak, taky jsem měla kamrády, takový nějaký, a oni prostě
tam dělaj nějaký noční hlídače protože nic lepšího nedostanou. Prostě lepší práci nedostanou.
Ja: Proč? Jaký je tam problém?
Informátorka: No prostě, oni jim tam řekli, třeba jako, mám kamaráda právě z Alžírska,
a on tam už přicestoval, akože tam chce pracovat a oni mu řekli, on má myslím, že magistra z
Alžírska, snad i doktora, já nevím, jako blbec to není určitě, a má nato i papír, ale jemu řekli, že
ty papíry z Alžírska pro ně nic neznamenaj, buď si to musí udělat ve Francii, jinak je to
nezajímá. Tak on chtěl ještě studovat ve Francii, což nakonec se nato vykašlal a dělá hlídače v
Lídlu a takový...A stejně ho za chvíli pošlou zpátky domů, protože oni tam můžou být jen
určitou, nevím, určitou dobu. Pokud nestuduješ, já nevím, rok, pak tě pošlou domů. A třeba oni
mluvěj perfektně francouzsky...
Ja: Takže není to tak, že na základe toho jazyka...
Informátorka: Na základě jazyka to úplně není. Oni tam mají takový, jako...Na jednu stranu
jsou takový hodně multikulti, ale taky to tam způsobuje hodně velký problémy. Je to takový
jiný...Já se do toho nějak neponořovala, protože mě to pak zřírá docela, takže jsem nad tím radši
moc nepřemýšlela.
Ja: Skús mi prosím ťa popísať organizáciu toho Erasmu..či si sa cítila dostatočne slobodná, alebo
či ti to pripadá ako organizovaná akcia? Alebo asistovaná..?
Informátorka: Jako vysloveně Erasmus, ten program?
Ja: Ano, ten program. Že si tam nešla sama na vlastní pěst, ale že ti ten program s niečím
pomohol, niečo zařídil, alebo poprípade čo z toho si si nechala od nich zařídit a či ťa to nejak
neomezovalo a cítila si sa dostatočne slobodná?
Informátorka: Já jsem se cítila úplně svobodná. A třeba i co se týče tý školy, tak já jsem si
nakonec vybrala tam jiný předměty a všetko a možná, že jsem, mi to přišlo, že jsem až moc
svobodná. Já mám někdy radši trošku daný pravidla, a vědet co si můžu dovolit a tak, než prostě
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to potom třeba přepísknout a už se to jakoby nedá vrátit...Radši nech vím dopředu, kam až můžu,
než potom jakoby, zpětne toho litovat potom. Protože..Což se mi trošku vymstilo s tim
právě v tý škole, že jsem úplně nepochopila, že co si tam můžu vzít za předmety a nebo nemůžu
a.. Ono je to tam složitý, že prostě člověk vůbec neví jaká to je ůroveň a takový jako
komplikovaný. A potom jsem měla docela problémy s těma zkouškama a tak...a moc kreditů
jsem si teda neodvezla.
Ja: Neudělala si ty předměty?
Informátorka: Tak a třeba to nebylo celý jenom o tom, že to je složitý a tak, ale že, ještě ten
učitel je debil, a tak. Jako bohužel to nebylo jenom..., já jsem třeba dostala třeba úplný minimum
nějakých bodů z nějakýho testu, šla jsem se stěžovat a zeptat proč to, a oni, jo vy máte tuhle pani
profesorku, to se nědivte, ona nikomu nedává víc. Jako, že třeba nás tam byla stovka a ona
nechala projít jen pět lidí, tak jako, že si na ně tak jako jen ukázala, takže tak to bylo zase
takový...Ale tak to s Erasmem zase nemá nic společnýho, jakoby s tou organizací, to je problém
zase ty jejich administrativy a těch jejich pravidel školních a tak řádu a tak, prostě...A chtěli
abych já tam dělala nějakou petici, jako zato aby tu učitelku vyhodili. Já jako erasmák, se tam s
tím budu patlat....No takže, nevim. Ale v podstatě s tim ten program nemá nic moc společnýho,
no...To je spíš na každý tý fakultě co si ona, jakoby dovolí k tim erasmákům, nebo spíš jak im
moc napomůže při tom výběru... Třeba my jsme neměli žádny seznamovací, jakoby...protože
někdy bývaj takový ty, už nevím jak se tomu říká..že jeden den, jak přijedou ty erasmáci,
tak jeden den prostě ta škola uspořáda nějekaý seznamovací den s těma předmětama, učitelama a
se školou celkově, to tam vůbec nebylo no. To si myslím, že by mi docela pomohlo.
Ja: A myslíš, že nebýt Erasmu, že to všechno zařídí, alebo minimálne pomôže, že by si sa do
toho pustila aj sama?
Informátorka: No, sama. Asi...no,nevim. No takhle, jako pro mě to bylo takový, že já bych
nenašla úplně odvahu v tom. Takže prostě, že už je to tak zajetí, tak člověk dá tu přihlášku, teď
ho teda vyberou a prostě jede. A už nemůžeš mít žádny kecy okolo, už prostě jedeš. A když si to
zařizuješ sama, tak, jako, pořád můžeš couvnout. Můžeš couvnout, ale je to složitejší. A než se
člověk dokope k tomu, prostě začít si to zařizovat, je to složitejší, určitě, než přes ten Erasmus,
který to tam má, jako dohody a je to rychlejší a jistější, než když si to začneš zařizovat na
vlastní pěst.
Ja: A čo sa týká financí, pretože Erasmus to financuje, tak zohráva to rolu, že...či ti to prišlo fajn,
alebo ako to vnímaš?
Informátorka: Tak to je rozhodně hodně velký plus. To rozhodně, no. Jako člověk rád si nechá
připlatit.
Ja: A ako si to mala s peniazmi, ako vyzerala tvoja finančná situácia na Erasme?
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Informátorka: Já jsem neměla problém, mně podporovali i rodiče a i od Erasma, takže
já jsem tam nějak nestrádala, určitě. Jako néžeby jsem nějak rozhazovala..Tak ono Nice je hodně
drahý město, ono je to druhý nejdrahší město po Paříži, což jsem ani nevědela až když jsem tam
přijela, jsem zistila, že to jsou docela pálky za všechno. Takže snažila jsem se tam tak nějak
šetřit, vycházet tak nějak v míře, ale nemůžu říct, určitě jsem tam nestřádala.
Ja: A ako to tam teda vyzera so školou? Můžeš mi to popísať? Ako vyzeraly učebny v porovnaní
s tou našou školou a vztahy medzi tými profesormi a študentmi a studenti mezi sebou? A jestli se
ti to líbilo, nebo si si něco odnesla?
Informátorka: No, já leda tak můžu posoudit tu naší fakultu, na který jsem byla já, ale přišlo
mi to jako na horší úrovni, určitě.
Ja: V Nice?
Informátorka: Uhm. Nebo, ono je to těžký. Asi záleží, tak napůl. Asi, jako všude, prostě někde,
některý učitelé, si říkáš, jak tam vůbec můžou bejt, a pak zase některý super, ale...
Ja: A čo sa týka štýlu výuky..?
Informátorka: Já jsem tam neměla tam moc předměty, který bych dokázala srovnávat s
předmětama tady, jsem tam měla úplně něco jinýho, než...
Ja: A to bolo na jakej fakulte, akože čoho sa to týkalo?
Informátorka: No, humanitní, a takový jazyky tam byli a...no, už ani nevim. Jako, já jsem tam
chodila na předměty, jsem měla nějaký jazyky, pak jsem měla nějakou antropologii, nějaký
dějiny umění, nějaký gender a taky nějaký jako takový nějaký všelijaký docela. A..jo, učitelé a
studenti. Nevím, no, takhle já si myslím, že jako hlavní problém tam je, že oni nemjí vůbec daný
žádná pravidla. Nebo možná maj, ale já jsem je dokonce jako nepochopila. A když jsem se
zeptala někoho, tak každý mi říkal něco jinýho. A jako třeba na začátku, když si zapisuješ ten
předmět, nevíš vůbec jakým způsobem ho budeš ukončovat, a takový, což mi příjdou jako
zásadní věci. Obzvláště pro ty cizince, co přijedou, tak chceš vědet, jestli budeš muset být na
ústní zkoušce, nebo budeš psát osmi hodinovou dizertaci, nebo jestli ti bude stačit referát nějaký,
nebo...je to docela jako podstatní a oni to ani na začátku nevědí. Jako zeptáš se toho učitele a on
to prostě neví a hlavně on třeba řekne a to není moje práce. Že tam zase jakoby, ten učitel nedělá
ty testy.
A takhle, že to mají takový všelijaký, a pak někde zase jo,takový nějaký podivný celý. Je tam
prostě chaos. U nás mi přijde, že je mnohem menší chaos. A my máme třeba normálně SIS, že
jo, informační systém, tam máš všechno pěkně srovnaný, oni mají taky něco podivnýho, ale
vůbec tam nemají známky, že by si tam mala nějaký vlastní profil, to vůbec ne, jako zapisování
předmětů je prostě ručně, takže tam mají milióny papírů všude, všechno se strácí, úplně šílenej
chaos prostě. Jo, jako že si na všechno musíš dávat strašnej pozor, aby ti neudělali v něčem
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chybu, musíš to tisíckrát kontrolovat, a oni ti to vrátěj, ty tam najdeš chybu a zjistíš, že tam něco
nemáš a všechno je to strašně komplikovaný strašně zbytečně, prostě byrokracie taková a
asi aby lidi měli práci, já nevím, aby si tam mohlo spousta lidí listovat spostou papírů, a strácet
je, já nevim. V tom mi to příde takový komplikovaný a všichni jsou z toho spruzení a i to na to
má taky vliv, že prostě ty učitelé se o těch věcech vůbec nechtěj bavit, prostě si tam odpřednášej
tu svoji přednášku, a takový věci, se mnou to neřešte, běžte do kanceláře a v kanceláři říkaj, ne
my nic nevíme, běžte za učitelem...Jo, že si přehazujou ty studenty, jako bramboru. Aspoň z toho
mám takovej pocit já, jako cizinec. Asi vzhledem k tomu, že jsem do toho úplně nepronikla, tak
o to mi to přišlo chaotičtejší, ale...Oni ty místní jsou už na to zvyklí, oni to tak maj od základky,
že jo, takže oni už spoustu těch věcí neřešej, a pro mě to bylo, pořád vykulený oči a vůbec jsem
nechápala. Říkala jsem si, jestli tohle to tady dostuduju a ten Erasmus mi uznaj, tak to bude
pořádně velkej zázrak. A do poslední chvíle, když jsem byla už doma tady, už jsem se vrátila a
furt jsem neměla ty papíry, jsem si říkala, to je půl rok dobrej, teď mně vyhoděj ze školy...Měla
jsem z toho chvilku strach, že to nedopadne dobře. Ale nakonec to dopadlo, takže dobrý.
Ja: Ďakujem. To bola ta formálna stránka a teraz tá obsahová, líbilo sa ti čo ste brali, myslím ten
obash toho učiva...
Informátorka: Já jsem tam chodila, ale prostě mě to nějak, asi jsem si vybrala i špatné ty
předměty, že...zaujali mě tak jako dva a...zbytek byl tak jako nutnost. Že jsem si asi špatně
vybrala, no. Že i učitelé byli takový jako...Prostě..Ta škola mně tam ne to...nenadchla. Ale byli
tam jiný věci, který mně nadchli.
Ja: Pamatuješ si ešte na to, keď si sa začala pripravovať na to, že pojedeš domů, keď sa tvoj
pobyt chýlil ku koncu? Vybavuješ si aké si mala pocity, na čo si myslela?
Informátorka: Panika.
Ja: Proč? Kvůli tý škole?
Informátorka: Ne, no já jsem školu potom moc neřešila, já jsem byla spíš potom už..Já jsem
vědela, že to vypadá na to, že nějaký problémy tam budou, jakože, ne který by jsem si úplně
způsobila sama, ale prostě že se to tak komplikovalo...Tak snažila jsem si to ještě užít do
poslední chvíle, no. Začala jsem chodit na ještě víc výletů a ještě víc jsme chodili ven. A byla to
prostě panika, že jsem si říkala, ne, ještě ne! Jsem začala být z toho docela nervózní, a nechtěla
jsem se vracet.
Ja: A zkoušela si si nějak požádat o prodloužení?
Informátorka: Já jsem si to zjišťovala už před tím, během toho, že už jsem cítila, že se to dobře
vyvíjí, a bylo mi řečeno, že to bohužel není vůbec možný. Že přes ty ročníky to nejde. Když by
to bylo v rámci toho ročníku, tak žeby ještě byli ty peníze na to místo, tak by mně tam nechali,
ale jinak ne.
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Ja: A pamätáš sa, s akou myšlienkou si odchádzala domov, pamätáš sa čo si mala v hlave, keď si
už bola v tom dopravním prostředku cestou domov?
Informátorka: No, já jsem jela autobusem potom, takže cesta byla dlouhá, takže myšlenek
bylo taky hodně, a mě to to do poslední chvíle jako nedocházelo, že to končí, no. A byla jsem
smutná, no, že se mi nechtělo...A tak zase vědela jsem, že spousta těch kamarádů, třeba tam bude
maximálně tejden a pojedou taky, strašně jsem jim ten tejden záviděla, ale tak nějak racionálně.
Prostě jsem vědela, že stejně prostě i kdybych tam zůstala, tak to bude pro mě jiný
protože ty lidi taky tam už nebudou a ono většinou to je o těch lidech. To místo je skvělý, ale
dělá to hlavně to společenství.
Ja: A napríklad, čo si mala v hlave, keď si vedela že ideš domov, čo si si predstavovala, že aké to
bude?
Informátorka: Já jsem ještě měla, jakoby se vrátit a měla jsem Safm, měla jsem na to 25 dní,
takže jsem, měla se na to připravovat už tam, že jo, což se nějak nepodařilo.....až když jsem
přijela...ještě jsem měla v hlavě právě, protože jsem měla toho přítele, takže a mi jsem už moc
nějak nekomunikovali když jsem tam byla, takže, to byla další věc, co jsem si říkala, tak to bude
sranda až přijedu domů... Tak to byla taky jedna z věcí..A celkově jsem se domů moc netěšila.
Samý nepříjemný věci mně čekali.
Ja: Mala si z toho obavy?
Informátorka: No určitě jo, no. V tom Nice člověk problémy furt má, ty samý, ale tam se to
prostě nějak neřeší, což je taky hloupost, ale prostě, člověk tam měl takový pocit, že jsem prostě
na prázdninách. A pak jsem se vracela domů a to bylo takový zvláštní. Ale nakonec všechno
dopadlo dobře, ale je pravda, že ještě po tom celým, vlastně, já jsem se vracela v červnu, zvládla
jsem Safm, takže to bylo supr, zvládla jsem i rozchod, to bylo taky supr..A potom
jako celý ty prázdniny, já jsem byla hlavou pořád v Nice. Ať jsme byli kdekoli, já jsem vůbec
nevnímala, že jsem prostě doma. Vůbec, byla jsem zaseklá tam. A říkala jsem si, když to takhle
bude vždycky tak...Bylo jasný, že časem to přejde, ale to trvalo to decela dlouho,no.
Ja: Pamatuješ si nějaké pocity, aké si mala hneď po návrate?
Informátorka: Spíš taková otupělost. Ale vůbec mi to nějak nepřišlo, mně přišlo, že je to tady
takový známý, ale cizí. Že jsem byla v tom známým prostředí, viděla jsem tu mámu, ale jenom
jsem jen tak koukala a hlavou jsem ještě tady nebyla, necejtila jsem, že jsem tady, jenom jakoby
tady jen moje tělo, už tady bylo,
ale hlavou jsem, vůbec ještě ne...na to jsem nebyla ještě připravená.
Ja: A čo myslíš, že ti pomohlo aklimatizovař sa naspäť, tú hlavu nějak úplne dostať sem?
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Informátorka: Nic moc, jakoby nepomáhalo. Určitě nějaká aktivita s kamarádama, já jsem
hnedka se začala scházet s kamarádama, který jsem chtěla vidět, začali jsme podnikat spoustu
věcí...ale furt jsem se vracela. Chvilku sem a zase zpátky. Fakt takový zvláštní...Teď už jako,
musím říct, že už jsem vyléčená...Už jsem si jako zyvkla. A jsem jako spokojená, úplně. Já jsem
byla teďka v únoru v Nice, ještě na tejden a myslím, že mi to pomohlo, já jsem se tam strašně
těšila. A bylo to hrozně fajn, bylo to takový příjemný, ale už to bylo takový jiný. Samozřejmně
ty lidi tam nejsou, jsem tam byla s kamarádama, ale spíš jsem chodila tak sama a užívala si
jenom to prostředí, bezvadný, ale už je to jinde zase. A myslím, že i to to nějak uzavřelo...
Ja: A kôli čomu myslíš, že taký iný pocit si mala? Kôli tým ľuďom, že tam nie sú, alebo...?
Informátorka: Určitě. Jako že už to není ten Erasmus. Že to člověk, že víš že jsi tam jenom na
tejden. Nejseš tam na tu dlouhou dobu a před tím jsme tam jakoby žili, jsme tam bydleli a byli
jsme tam doma, tak takhle člověk přijede jako domů, ale už tam nemáš ten svůj pokojíček,
nechodíš tam do školy, tak je to úplně jiný.
Ja: A napríklad, keď si sa vrátila, tak čo bolo pre teba také najdôležitejšie, čo si robila po návrate
z toho Erasmu, musela si robiť Safm, ale čomu si sa začala venovať, čo bolo dôležité po návrate
pre teba?
Informátorka: Asi hlavně zase navázat kontakty v reálu, jako s kamarádama s rodinou, vidět
širší rodinu a tak, objezdit všechny možný rodinný příslušníky a kamarády.
Ja: No, a aké boli vzťahy s tou rodinou, myslíš, že sa nejak zmenili? Pozoruješ nejaké rozdiely
před tím a teď?
Informátorka: To vůbec.
Ja: A s kamarátmi?
Informátorka: To taky vůbec.
Ja: Ale s nimi si bola v kontakte celý čas, nie? Aj s kamarátmi aj s rodinou.
Informátorka: Tak né se všema, ale mi jsem tak jakoby zvyklí, že vždycky někde, někdo protože
mám hodně kamarádů co furt někam cestujou a jedzí na různé studijní i nestudijní výlety a my
jsme byli zvyklí, že jsme i několik měsíců nebyli v kontaktu, pak jsme si napsali a zase se jelo
dál...Určitě tím nic
neutrpělo.
Ja: A napríklad, keď tí ľudia čo si ich potkala na tom Erasme, tí tvoji kamoši, akože ešte ste
nejak v kontakte, alebo...? Bola si s nimi v kontakte po príchode?
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Informátorka: Jo, s těma Čechama jsme se už x- krát navštívili, oni jezdí za mnou do Prahy, já
jsem byla v Brně, v Těšíně, v Ostravě, pak jsou tady i nějaký Pražáci, a s těma jako hodně
udržuju kontakt, jsou teď jedni z mých nejčastejších kontaktů, jako nejčastěji se s nima bavím. A
potom mám ještě kamaráda z toho Nice, právě toho Číňana, kterej tam žije, tak s tim taky jsme
hodně v kontaktu a pak ještě různý erasmáci, tak třeba pět lidí s kterejma udržuju kontakt. A pak,
dejme tomu, těch pět Čechů.
Ja: A keď si bola po návrate taká zmätená, přes to léto, tak si sa o tom skúšala s niekým baviť? S
tými erasmákmi napríklad?
Informátorka: Jo, to jo, no.
Ja: Alebo spíš s těma lidma, kteří jsou tady, alebo s těma lidma z Erasmu?
Informátorka: Spíš s těma lidma z toho Erasmu, protože ono mi příjde, že to jako nikdo nemůže
pochopit, ono to totiž zní strašně směšně a tak, jako ...eee Erasmus, to je přesně to co jsem si
říkala o těch co se vrátili a pak, skvělý prostě, nejlepší část mého života a takový to, si říkaš,
bože, né to je trošku přehnaný, ale pak jsem cítila přesně to samý, připadala jsem si jak blázen,
tak úplně...že když to prostě výjde, tak to je fakt skvělý... A řešila jsem to s těma erasmákama,
jedině ty z mála mohli pochopit, mohli jsme zdílet to svoje neštěstí.
Ja: Myslíš, že ty sama, si sa nejakým spôsobom zmenila, alebo ťa to v niečom nejak ovlivnilo?
Informátorka: Tak asi určitě v nějakých aspektech.
Ja: A vnímaš to, alebo ti to aj niekto povedal, z tých ľudí, čo sú tu?
Informátorka: Já myslím, že každá nějaká zkušenost silnejší člověka nějak trochu promění.
I prostě jenom to, že jak člověk je trochu víc z domova, třeba se víc osamostatní, možná, že jsem
teď protivnější na rodiče, protože mi začali vadit, jak mi do všeho začali mluvit, tak to je trošku
asi tak negativní, ale vždyť už mi je třiadvacet, tak kdo by nechtěl být trošku víc svobodnější. A
tam to byla sto procentní svoboda, takže všechno na vlastní triko. To na sobě
cítím, že to mně jako strašně štve, když pořád něco chtěj, něco říkaj a nějak mně poučujou. Tak
se mi to špatně nějak skousáva, ale to je normální asi. A jinak, že člověk je zase otevřenější, i
třeba k těm cizincům, si myslím, že teďka když přijede nějakej erasmák, tak budu vědet jak se
cejtí, že ten začátek není snadnej a budu se mu snažit trošku pomoct, taky jsem dělala toho
tutora, jedny slečny francouzský. Tak myslím, že bola moc ráda, že ji někdo ukázal, kde má
bydlet a tak a ještě tady obzvlást pro ti Francouze, nebo...to je jedno pro kohokoliv, když tady
prostě jdou na tu kolej, nebo na byt, že tam nikdo neumí ani anglicky ani pípnout a česky se s
nima jen těžko domluvej. Člověk to zase vidí z jiný stránky, z toho pohledu, že najednou se
dokážeš do tý situace vžít.
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Ja: Máš pocit, že teraz viac vyhladávaš tých cudzincov?
Informátorka: Jako ze začátku určitě jsem to dělala. A za každou cenu jsem potřebovala
nějakýho Francouze a já jsem byla úplně posedlá francouzštinou, hlavně všechny filmy jsem
koukala ve francouzštině, knížky jsem četla ve francouzštině, začla jsem se bavit s Francouzema.
A úplně posedlá jsem tim byla. Teď už to zase tak, jako opadává, jako samozřejmě si z toho
ponechávám něco, ale už..ono je hrozně těžký to nějak udržovat, protože
ve svým okolí nemám moc frankofilů. Takže je to těžký.
Ja: A s Francúzskom si ešte v kontakte, zaujíma ťa tá krajina ešte? Čítaš si napríklad nějaké
správy o Francúzsku a podobne?
Informátorka: Jo, tak to jo, určitě. Jako nečtu si zprávy, že co se tam děje v politice, to mně
moc nezjímá ani tady, takže to ne, ale když vidím někde, něco a je to ve francouzštině a je to o
Francii, tak jako hnedka zbystřím a zajímá mně to víc než to okolo. Určitě si to furt vybírám, to
určitě.
Ja. A máš ešte chuť znovu niekam ísť?
Informátorka: No, tak jsem měla, když jsem se vrátila, tak jsem měla hned chuť někam odjet, to
už mně zase trošku přešlo, ale chci...chtěla bych. Ale nevím vůbec kam. To
je to, že nevím vůbec kam, jestli do nějaký francouzský krajiny a nebo teďka zkusit úplně néco
jinýho, třeba odjet na Zéland, nebo do Austrálie, něco prostě úplně jinýho, že to třeba bude i
hrozně daleko, to bude jiný...nevim.
Ja: Ale jako myslíš na dýl cestovat, alebo sa niekam odstěhovat?
Informátorka: To je mi trochu jedno. Jakože jsem otevřená čemukoli, co se naskytne. Já
nemám moc ráda takhle něco plánovat, právě jako v tom prváku na mně někdo vybafnul
Erasmus, a já tak jo, tak jedu. Tak jsem se toho chytla a teď když na mně někdo něco vybafne, já
bych jenom tak jo. Přemýšlela jsem o tom, to je právě, na Erasmus už nemůžu, ale jsou
ještě freemovery a to je, tam si musíš všechno zajistit sama, ale dostaneš tam taky nějakou
finační podporu. A je to úplně kamkoliv, ale musíš si to domluvit všecko sama. Akurát
tady...výběru, co já nevím kam. Jsou určitě i místa, který, kde už byli lidi a tak, kde už je trošku
prošlapaná stezka. Ale ty si můžeš dát tu přihlášku úplně kamkoli. A jenom si to musíš prostě
domluvit, prostě vybavit si to sama.
Ja: A myslíš, že keby si mala zlú skúsenosť s tým Erasmom, tak by si stále chcela niekam ísť?
Informátorka: Já myslím, že jo. Protože už jen to, že jsem měla už před tím špatnou zkušenost,
jakoby na tý střední škole, ani to mně neodradilo od toho, to zkusit ještě jednou. A já ráda
cestuju, takže, jakoby i když vim, že ten začátek je fakt nepříjemnej, protože nemám ráda nový
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prostřtedí, nemám ráda nový lidi, nemám to ráda, ale vim, že to přejde, rychle a pak už je to
super. Takže rozumově si jako musím říct, je potřeba to překonat a pak už to bude skvělý,
pak už si to užiju. Ale ta první zkušenost byla špatná, ale neodradilo mně to, takže i když by ten
Erasmus teďka nevyšel, tak možná už bych nejela do Francie. To bych se nato vykašlala. Protože
Francie...ja už na vás kašlu. Musím říct, že ten Erasmus mně nepresvědčil o tom, že Francouzi
nejsou blbci, že to je taková divná mentalita trošku, že...jako nemám vysloveně
proti nim nic, nemám nějaký osobní špatný zkušenosti, ale ani mě nějak extra neberou. Mám
ráda jejich jazyk, jejich kulturu, jídlo a to prostředí, ale ty lidi, že bych jako, chtěla být jako
Francouzska, nebo mít Francouze, to né. Je to spíš o tom co maj...ale jako lidi, to ne.
Ja: A chcela som sa ešte opýtať, či tam bolo niečo co se ti strašně líbilo, aj na tej krajine aj na
tých Francúzoch v porovnaní s Českou republikou, alebo naopak, že ťa tam niečo strašne štve, či
si vieš niečo vybaviť?
Informátorka: Co mně štvalo, že tam se nedá na nich spolehnout moc. Že to je takový...prostě, u
nás když máš jízdní řád, tak tam ten autobus přijede, může mít zpoždění, ale víš že přijede. Tam,
máš sice jízdní řád, který vůbec není logickej, na každý zastávce je ten samej, se stejnýma
časama, každý autobus vyjíždí první zastávky, dobře, budiš, ale stejně si to nějak vypočítaš
kdyby tam tak moch bejt, můžeš tam stát hodinu, můžeš tam stát dvě, a on ti nepřijede. Pak se
dozvíš, že je nějaká stávka, nebo něco takovýho, a to mně tam štve jako hodně, že se nemůžeš
spolehnout. A co se mi líbilo? Asi ten jazyk.
Ja: A niečo také, keď to porovnáš s tým čo máme tady, je niečo vyslovene co se ti líbi
tady doma ?
Informátorka: Jako já se tady vůbec nestěžuju, nevím proč všichni mají pořád nějaký, prostě
...debilní země a všechno je debilní a tak. Já jsem v tomhle taková, jo tak občas si na něco
zanadávam, to je asi normální, ale jakože, ale takové ty lidi až budu moct tak vypadnu z týhle
debilné země...Já myslím, že málokde člověk najde něco jako lepšího. Já myslím, že se fakt
nemáme na co stěžovat. Že to máme dobrý.
Ja: A čo sa týká tvojej národnej identity, cítiš sa ako Češka? Alebo spíš tak nejak kosmopolitne,
ako nejaká svetoobčanka?
Informátorka: Já? Já se cítím jako Češka. Asi. Ale nějak, jako že bych byla nějaký patriot, to
zase ne, ale..Já jsem tady doma, nemám v plánu někde, nemám vysnění nějaký místo, kde bych
chtěla žít, to fakt nemám. Nemám nějaký ambice žít v Americe.
Ja: A myslíš si, že ta skúsenosť ísť niekam do zhraničia a tam nejakú dobu žiť, tako si aj ty bola
na Erasme..myslíš si, že je to dôležité?
Informátorka: Já myslím, že ti to ujasní právě takový...ty lidi co mají strašný řeči, jak jedině

119

tady a nikde jinde a zase naopak, kdekoli jinde jen ne tady, tak všechni tyto extrémní
názory...určite to člověka nějakým způsobem poučí, prostě že si trošku srovnáš myšlenky, nebo
jaký to vlastně je, protože lidi mají často velký řeči, silný a nikdy by nevytáhli paty z domu, a
když to zkusíš tak zjistíš, že to má něco do sebe a zase nějaký negativa. A tak zase hrozně záleží
v jakým místě, na jak dlouho, s kym, proč, jak...Ale určite je to perfektní zkušenost, protože si
člověk utřídí nějaký názory.
Ja: A je to pre teba dôležité, aby ľudia okolo teba podobnú skúsenosť mali, alebo aby napríklad
tvoj partner mal takú skúsenosť? Je to pre teba dôležité?
Informátorka: Vyslovene, že bych měla kritérium to, že můj partner musí povinně absolvovat
nějak pobyt někde, jinak to prostě nepude, to né. Musí ten člověk být k tomu nějak otevřenej.
Jako automaticky se s takovým člověkem není vo čem bavit, když vidíš, že je takovej
zabedněnej. Takovej uzavřenej a jak řekneš, žes byla někde, tak oči v sloup, no jo,
světobežnice...protože ono to dneska není výsadní , prostě dneska cestuje spousta lidí..Jako pro
mně, jsou mi milejší lidi, který mají nějaký cestovatelský sklony. Ale já ráda cestuju, ale
vždycky se ráda vrátím domů. Což jsem zrovna po Erasme neměla, ale teď jsem zase ráda doma.
Ja: A myslíš, že nachádzaš pochopenie tady? U tvojich kamarátov napríklad, alebo u
rodiny...dokážu pochopiť čo to obnáša byť nejakú dlhšie dobu mimo domov? Máš sa tu s kým o
tom pobaviť?
Informátorka:No určitě, já teďka třeba mám, já jěště chodím do školy v Plzni a jsem tam v
prváku a mám tam kamarádku, který je devatenáct , je v tom vidět ten rozdíl, ona je z Brna, a
teďka je v Plzni a připadá ji to jako strašná dálka. A má přítele s kterým se vidí jednou za črtnáct
dní a připadá ji to úplně strašný. A já vždycke jenom jó, to je strašný. Když si to vezmu přes
sebe, už
když jsem byla prvně v tý Francii, jsem měla ještě toho přítele, se mnou přežil dva pobyty, jako
odjezdy, to jsme zvládli nějak ještě...Když se lidi nevidej půl roku, tak už je to blbý, tak už měsíc
je dlouhá doba, ale když ona se stěžuje, že nevidí tejden...a hned se odmilovává, hnedka kouká
po jinech a říká ten vztah na dálku, to je tak něco těžkýho, a já si říkám, vždyť to není žádnej
vztah na dálku. Já když jsem žila v Praze, přítel žil v Praze, taky sme se viděli jednou za tejden a
nepřišlo mi to, že máme jako vztah na dálku. Ono je to všechno tak relativní, že člověku se tak
rozšíří obzory a všechno bereš z nadhledu, možná je to i tím, že jsem starší, jako štyri roky jsou
dost rozdíl. A navíc, když máš ještě tuhletu zkušenost, jako že je člověk odloučenej od domova,
teď se musí sám o sebe postarat, řeší vztahy na dálku, najednou to bereš víc s nadhledem. I když
je to něco vážneho tak se do toho hned neponoříš. Protože to dokážeš srovnávat s tím, co už si
zažila. Už to není tak hrozný.
Ja: Ako to myslíš?
Informátorka: Já myslím, že určitě, připadá mi, že jsem jako silnější. Dokážu se nad věci tak
povzníst, a asi je to i věkem. Ta zkušenost to taky ovlivní, ale...A tak ono je to tak dohromady asi
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..Protože i věk i zkušenost, protože ta zkušenost určitě můžu stárnout a sedět tady na zadku a nic
neprožít, tak asi stále budu mít ten samej názor, jako když něco prožiju.
Ja: Ďakujem. A posledná otázka, mohla by si mi charakterizovať čo pre teba znamená domov
alebo čo to je vôbec domov?
Informátorka: Taková filosofie. Co je pro mě doma. Tak domov, to je těžký to se mi teďka
asi troška mění, protože já právě žiju částečně i v tý Plzni, takže já jsem teďka taková rozlítaná.
Takže co je domov, sakra. To je těžký no. Dycky jsem měla pocit, že domov prostě je rodina, že
musí tam být rodiče, ta nejbližší rodina, třeba nějakej partner a kamarádi a tak,ale...to určitě je
taky domov. Ale myslím si, že taký ten nejvíc domov, že to člověk má mít v sobě, protože si ho
nosíš všude, že, tak dneska jako, můžeš kdykoli zavolat, prostě internet, skype a všecko, tak se s
tím domovem, se můžeš na něho pořád napojovat, ale že jsi spokojenej tak nějak kdekoliv...já
nevím. A tak domov, když je prostě člověk doma, v tom svým domě a s tou svoji rodinou a s
nejbližšíma. A bezpečí, no. A hlavně jistota.
Ja: A viaže sa ti to na nejaké konkrétne miesto, doma, tady, s rodičema?
Informátorka: To jsem právě řekla, tak jakoby dva extrémy. Asi jako zatím ještě pořád jo, no.
Takže asi doma je tam, kde jsem vyrostla, v tom baráku a tam asi je doma hlavně. Nebo takový
ty místa jako, nevím, třeba na chatě, kde jsem taky vyrůstala a tak, jak pár míst spojených s tou
rodinou.
Ja: Super, ďakujem veľmi pekne. To myslím, že bola posledná otázka taká, nejaká dôležitá.
Alebo ťa ešte napadá, keď chceš povedať niečo záverom, tak, čo ti leží na srdci ešte.
Informátorka: Asi, já nevim, asi jsem už vyčerpala všechno...Tak ono by se dalo o tom povídat
ještě, ale už asi nic zásadního...
Ja: Dobre. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne.
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Informátorka č. 5
Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Ano, souhlasím.
Já: Začala by som tým, čo sa ti vybaví, když se řekne Erasmus nebo-li jaké k tomu máš asociace?
Informátorka: Tak asi teď potom, co sem ten Erasmus... na začátek se mi nejvíc vybaví –
navazování nových přátelství a poznávání nové kultury a já jsem vždycky jakoby chtěla zkusit si
někde žít delší dobu, někde v zahraničí a přišlo mi hrozně obrovská příležitost pro ty
vysokoškoláky, že mohou takhle od školy vyjet a mají to i takhle financovaný jako by mi přišlo
hrozně líto to nevyužít tuhle příležitost, takže když jsem se dozvěděla jako by, že si můžu podat
tu přihlášku na ten erasmus, tak jsem se rozhodla že toho využiju, prostě k nalezení nových
přátel i mimo Českou Republiku. Což není úplně jednoduché, když někam nejedeš na delší dobu.
Já: A aké boli tvoje motivácie zúčastniť sa Erasmu?
Informátorka: Motivace i byla to, že jsem chtěla poznat, jak se učí na jiný škole..tak já studuji
antropologie a to je celkově o poznávání nových kultur a tak mě zajímalo i jak se jinde učí, tak
asi to no…to byla ta největší motivace a že i pak člověk má do životopisu něco, že někde
studoval v zahraničí. Možná i zdokonalení jazyka z angličtiny.
Já: A jaká byla například kritéria toho, když sis vybrala kam chceš jít, na základě čeho si se
rozhodovala, že konkrétně pojedeš tam kam si jela.
Informátorka: Tak jedno kritérium asi největší byla právě, ta škola jako by ty obory, že jsem
hledala podle oborů, ale i to byla ta Kodaň. Já jsem teda studovala v Kodani, tak já jsem se
hrozně dlouho chtěla podívat do Skandinávských zemí a i do Kodaně přímo. Takže když jsem
viděla, že je tam ta Kodaň, tak jsem si právě řekla, že bych chtěla jet možná tam a pak ta
antropologie ta škola. To je asi moje největší motivace
Já: A jak si se na to připravovala? Přemýšlela si nad tím, „jo, že pojedu“ nebo si to nechávala jen
tak?
Informátorka: Po pravdě moc ne, já jsem na to hroznej typ, že všechno dělám úplně na poslední
chvíli. A i když sem třeba chtěla jet na ten erasmus, stejně všechny ty věci jsem fakt dělala za pět
dvanáct, že motivační dopis jsem dopisovala prostě večer předtím a v srpnu. Celkově jsem se
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nepřipravovala, nechala jsem to, že buď mě vezmou nebo ne sice jsem chtěla hrozně vyjet ale
nedala jsem si to jako úplně nějaký strašný cíl…
Já: Když už si věděla, že seš vybraná, že pojedeš, tak si to nechávala nebo uvidíme, nebo si nějak
chystala…
Informátorka:…Upřímně, po pravdě jsem se moc nepřipravovala a fakt se mi to docela vymstilo.
Po té zkušenosti vím, že bych se přepravovala víc. Víc bych si zjišťovala ubytování, které sem
tam měla později docela potíže i bych si víc procházela ty předměty na univerzitě, já sem to brala
tak jako, že časem se to všechno vyřeší a jakože možná bych to teď udělal trošku jinak, ale zase
nakonec jsem to všechno zvládla.
Já: Teď už k tomu samotnému pobytu. Zajímala by ma oblast sociálních vztahů. Mala si potrebu
poznávat nové lidi? Vyhľadávala si ich? Můžeš mi to popísať?
Informátorka: Tak na začátku to bylo..tak když jsem tam přijela, tak jsem měla jiné starosti než
zrovna poznávat nový lidi, protože si právě musela hledat třeba ubytování a zařizovat jako
všechny ty věci jako předměty a věci do školy, ty které jsem dělala, aby byly zařízené, ale hrozně
jsem se chtěla seznamovat s těma ostatníma studentama, co tam taky přijeli na erasmus. A třeba,
člověk se nejvíce na začátku seznámil s lidma ze třídy, abych řekla a přímo že bych šla ven a
hledala nějakou dánskou společnost to ne. Ale čím tam byl člověk déle, tak poznal i pár těch
Dánů. Pak už jsem se chtěla spíš seznamovat s těma zahraničníma studentama a shodou
okolnosti se stalo, že jsem se spíš seznámila s Čechama. A určitě si myslím, že ty krajani si tam
vytvoří určitou síť, zvlášť když tam přijedou a nikoho neznají..Zvlášť mají lidi tendence, si
myslím, když mají nějaké problémy se zkontaktoval s Čechy nebo Slováky, že i v tom jazyce
spolu můžou mluvit. Vytvořila jsem si tu síť Čechů a Slováků. Takže, ale nemůžu říct, že bych
to nějak až tak litovala, protože se s nima můžu i dál navazovat další kontakty, když je zpátky u
sebe doma, ale byla jsem ráda i že jsem se seznámila samozřejmě hodně i s těma zahraničníma
studentama, který měli ,teda podle me, ale hodně tendenci jako tvořit ty skupinky…například
Němci mezi sebou a mluvili i německy, když se tam potkalo třeba víc Němců a třeba tohle dělali
hodně Španělé. Šlo se třeba někam ven si sednout nebo i když se studovalo prostě ty lidi měli
tendenci se víc bavit s těma svýma krajanama mi přišlo, což mě trošku štvalo.
Já: Čím myslíš, že to je, že se vyhledávají ty krajani?
Informátorka: No nejdřív jsem si myslela, že je to trochu jazyková bariéra, možná že je to tím, že
člověk si asi víc stejně rozumí prostě celkově humorem a vším se svýma krajanama. O něčem
mluví a ten krajan ví o čem jakoby mluví, víš..Nám se třeba stalo, že jsem mluvili o něčem v
češtině a pak jsme to překládali těm cizincům a my jsme se tomu hrozně smáli, protože to pro
nás to mělo nějaký kontext, ale oni to třeba vůbec nepochopili. Já si třeba ještě myslím, že tohle
je pro Čechy, jako máš tendenci se bavit trochu víc s těma krajanama než s těma zahraničníma
studentama. Ale pak si mi třeba tam líbilo, že jsem poznala ty lidi, ty kultury jsou opravdu jiný.
Některý věci, co ti přijdou úplně základní, tak oni je mají úplně jinak. Takže zase z týhle stránky
je to dobrý zase poznat, to jak to vnímají ostatní prostě lidí z jiný země.
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Já: Například vztahy s domovem si nějak udržovala s rodičema, s přátelama ?
Informátorka: Tak to si myslím, že třeba naše generace má v tomhle obrovskou výhodu, že
máme už internet, facebook, skype a podobně. Já si musela, nebo nemusela skypovat
permanentně s rodiči a že máme i možnost kamery-webkamery. Takže to jsem domů volala
každý den, prakticky jsme pořád udržovali ty vztahy já jsem pak třeba nejela ani na vánoční
svátky domů a tahle, takže v té době ještě o to víc volala s rodiči nebo psala. Je pravda, že s
kamarádama z Čech jsem si tolik nepsala jako že občas jsem si napsali třeba zprávu na
facebooku apod. , ale že bych úplně musela vědět kam jdou, co dělají a tak to ne..To člověk byl
asi víc zaneprázdněný nebo víc..prostě měl víc dělat, tam kde je byl teď i s těma lidma chodit než
je prostě nějakou tendenci hodně zjišťovat, co dělají ty kamarádi v Praze to jsem teda moc
neměla, když si takhle vzpomenu. Jako bych si zjišťovala na jaký chodí akce nebo co se v Praze
děje, tak to ne, spíš asi mnohem víc s tou rodinou, to hodně jsme si psali, ale s ostatníma je
pravda že moc ne.
Já: V jakých ohľadoch, nebo co jste řešili, když si měla pocit, že potřebuješ kontaktovať domov
nějakým způsobem nebo ty přátelé rodinu, hlavně kvůli čemu?
Informátorka: Tak buď to bylo, když sem měla nějaký problém samozřejmě protože třeba v té
Kodani se hodně jezdí na kole a mě se to kolo párkrát rozbilo, tak samozřejmě sem volala
tatínkovi, aby mi poradil a potom jako v tom období hodně lidí odě mě z rodiny mělo narozeniny
nebo svátek a takových věcí, při takových příležitostech se jako by volalo nebo přes ty Vánoce a
se sestrou to si píšeme hodně často a to jak se máme nás zajímá, co děláme a tak.
Já: Super, dík. Jak vypadaly první dny po příjezdu? Jak ses cítila, co si prožívala celkově v tom
novém prostředí..jestli si vybavuješ nějaké ty tvoje první chvíle, momenty?
Informátorka: Ze začátku teda jsem ani nevnímala, já jsem si původně myslela, jak přijedu na ten
Erasmus a hned se zapojím do všeho, prostě začnu poznávat to město a všechno. Musím říct, že
na začátku sem z toho byla asi trošku zklamaná , ale podle mě to bylo tím, že jsem měla ty
starosti jednak s ubytováním a potom i s tím kolem. Mě třeba ještě nějaký věci odváželi lidi z
Čech s kterýma sem tam měla kontakty a myslela jsem, že si to hned vyzvednu ale pak jsem
musela třeba dojít na hostel a neměla čas si ani vyzvednout svoje věci, takže sem neměla ani
nějaký věci a taky se pořád byla v takovém stresu, že jsem moc ani tak na začátku nevnímala, že
jsem na erasmu, popravdě. Ale postupem času si myslim, čím dýl sem tam byla tím víc se mi
tam líbilo a že sem nevnímala, jak se říká kulturní šok, že člověk chce hrozně jet domů. To já
jsem až tak úplně neměla, že by mi přišla ta kultura tolik odlišná. Přišlo mi, že všemu tak
rozumím, jak se chovají, že to nebylo tak odlišný, že bych prostě..jako moje kamarádka, která
teď jela do Hong-kongu a všechny ty gesta a všechno mají úplně odlišný. Si člověk připadá
úplně jinak než když je v takové kultuře, která je docela dost podobná té naší. Jinak jsem si tam
připadala tak normálně.
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Já : A nějaké pocity?
Respondentka: Myslíš, jestli se mi stýskalo?
Já : Napríklad...
Informátorka: Samozřejmě, že se mi stýskalo, ale myslela jsem, že to budu zvládat hůř než když
jsem si třeba balila a už jsem měla odjet a teď jsem si přestavovala, že budu pět měsíců nebo půl
roku pryč, tak jsem si najednou říkala jestli to vydržím. Jestli to dokážu zvládnout a sama jsem
byla překvapená, že mi to až tak rychle uteklo a ani mi to tak nepřišlo, tak náročný než jsem si to
představovala a ani se mi tak nestýskalo po Čechách, takže pocity docela pozitivní bych řekla.
Já : To bylo poprvé, co si byla tak nadýl?
Informátorka: Jo to bylo úplně poprvé. Jo. Takže možná proto jsem na začátku i jako by měla
větší strach jestli dokážu tam takhle sama vydržet. Že člověk tam neměl žádný, že spousta lidí
třeba někam jede a už tam má nějaký kontakty těch lidí, takže ví, že tam nebude sama a když
něco tak za někým zajde a já jsem tam neznala vůbec nikoho, takže možná sem se trošku víc
bála, jak to tam bude, prostě zvládnu právě. Ale určitě sem jela takhle poprvé takhle sama. I když
jsem jela na kratší dobu, tak jsem nikdy nejela sama.
Já: Teď se přesuneme z té sociální oblasti do oblasti každodenního života. Jak by si
charakterizovala tu společnost ve které si byla, jak jí vidíš..co oni dělají…?
Informátorka: Jo, počkej ze sociálních vztahů na jaké vztahy?
Já: Na každodenní na běžné věci.
Informátorka: Myslíš, jestli jsem vnímala jestli se odlišovali?
Ja: Ano, napríklad. Ako si ich videla, myslím Dánov. Jestli si s nima přišla do kontaktu nebo si
to vůbec vnímala tých Dánov..si šla po ulici, nebo v knihovně…
Informátorka: Po pravdě, na začátku mně přišli teda pořád mi přijdou asi ty Danové nebo ta
společnosti, že si víc pomůžou jsou takový přátelštější, protože mě se na začátku stalo, že jsem si
koupila špatný lístek. Měla jsem jet na ten hostel a místo na metro jsem si koupila lístek na vlak,
ale já jsem nevěděla jak to tam chodí, takže jsem to ani nepoznala, že to mám jako špatně. Právě
oslovil mě tam jeden kluk jestli potřebuju pomoct, tak jsem říkala, že chci jet sem a tak on mi
právě říkal, že mám ten špatný lístek a že si musím koupit jinej. No taky shodou okolnosti jsem
si ho nemohla koupit, protože mi nefungovala ještě karta. Měla mi začít fungovat až za další dva
dny. Měla jsem akorát papírový a ne drobný, abych si mohla koupit lístek a nedalo se tam nikde
ani rozměnit, takže si ho nekoupím a on mi dal svůj lístek, což si teda myslim, že u nás by se asi
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nestalo a celkově mi přišlo, že sem šla párkrát po ulici a lidi viděli, že mám v ruce mapu, tak mě
zastavili a ptali se jestli nepotřebuju pomoct. Si myslim, že úplně tak v Čechách nestává. Ale
možná v Čechách je to i tím, že je větší jazyková bariéra, že Češi tolik anglicky neumí. Možná,
že by i pomohly, ale i když se jich cizinci zeptají, jak se kam dostanou, tak Čech by i věděl, ale
neumí to říct. Myslim si, že je to možná i trochu tím, ale tu společnosti bych vnímala takovou víc
přátelštější nebo jak to říct jinak. Nevím, jestli přímo přátelštější, ale že ti víc jako pomůžou,
když vidíš, že potřebuješ pomoct.
Já: Dokázala by si mi popísať ich životný štýl, teda jestli si to tam nějak vnímala, všimla sis?
Informátorka: Já bych řekla, že celkově berou ten život, že ho neřeší jako my, že žijou víc v
pohodě, že i já, když nepočítám pár těch problém, co jsem měla na začátku nebo tak. Tak když
jsem byla v tom semestru a chodila sem do tý školy a tak, tak se mi už nestalo za tu dobu, co
jsem byla v Kodani, že bych byla v nějakém stresu nebo nepřišlo mi to. A za to když jsem tady,
tak přece jen ty stresy…Možná je to i tím, že člověk tady je doma, tak zas musí řešit jiný další
věci , co chybělo tam. Tam se řešila opravdu jen škola a jde potom kam si sednout nebo tak Ale
celkově, co jsem se bavila i tam..právě jsem tam přišla do kontaktu s jedněma lidma původem z
Čech, co emigrovali do Dánska, ale už jako by před asi 20lety a měli z toho stejný pocity. Taky
říkali prostě tam ta společnost je míň stresující a ten život, že je prostě jiný než žijeme my.
Já: Líbil se ti ten jejich životní styl? Myslíš,jestli ses nějak přizpůsobila nebo se snažila
napodobit ich životní styl?
Informátorka: Možná to bylo tím, že jsem tam byla na semestr, ale kdybych tam šla jen tak, tak
bych už pak viděla ty problémy. Teď je to třeba můj pohled, ale nevím, kdybych žila v tom
Dánsku jestli bych vnímala ten životní styl,který je tak opravdu pohodový. Jestli sem se
přizpůsobila? Já nevím, jestli jsem se úplně přizpůsobila tomu Dánskému stylu, přece jenom na
tom erasmu byl člověk v kontaktu s těma lidma víc z jiných zemí než přímo těma Dánama. Jako
by mladých Dánů sem tam až tolik nepoznala, pár co se mnou chodili do školy, ale když jsme šli
někam ven, tak většinou to bylo s těma international studenti, že se udělala nějaká akce a ti
Danové tam zas tak nebyli, pokud ještě výjimka, že jsem měla mentorku a ta byla Dánka, tak
jsme měli nějaké akce a to většinou vedli ti Danové. Takže tam jsem se seznámila s těma
Dánama, ale to bylo taky takový, že oni šli s tebou akci, kterou pořádali, ale že by pak měli
nějaký velký zájem o to vytvářet nějaký velký pevný vztahy nebo chodit i normálně mimo školu.
Prostě jako si šla s ostatníma, tak to moc nebylo. Asi sem se úplně do Dánský kultury
neasimilovala do toho životního stylu.
Já: Aké si mala očakávania, keď si šla na Erasmus, jestli si vůbec něco od toho čekala?
Informátorka: Já si myslim, že nakonec se to moje očekávání splnily. Asi nejvíc jsem očekávala,
že navážu ty nové přátelství a že budu mít víc komunikativní třeba ten jazyk a samozřejmě jsem
se hrozně těšila přímo i do té Kodaně, protože mně se libí ta jejich architektura apod. Takže mě
nezklamala, to jsem věděla, jak to tam bude vypadat. A i ta komunikativní stránka se zlepšila po
ty angličtině a některý ty přátelství dodržuji i do teď, i když jsem původně, když jsem tam jela
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měla jsem ty očekávání, že navážu pevnější ty přátelství. Jako že opravdu velký přátelství, což je
jsem tak úplně nenavázala. Jinak si myslim, ze se ty očekávání naplnily. Akorát je pravda, že
když jsem tam přijela na začátku, tak jsem měla ještě takový větší očekávání, dokonce jsem si
myslela, že si tam najdu i brigádu apod. Ale to jsem vůbec potom některý očekávání vůbec
nenaplnily, ale to mě ani tak nemrzelo, protože o to jsem měla více volného času.
Já: A co se týká třeba toho bydlení, kdyby si mi mohla popsat tu situaci s tím bydlením – prečo si
si zvolila také bydlení, které sis zvolila, jak to vypadalo?
Informátorka: Já jsem k tomu nakonec byla docela donucena okolnostmi, protože já původně
jsem právě to bydlení docela podcenila, protože jsem si pořád myslela, že jako by získám kolej a
nebo že..nebo co si myslim, nevím jestli to tak úplně je, že třeba na Karlově univerzitě si myslim,
že ta univerzita se třeba o ty zahraniční studenty v tomhle ohledu stará líp. Myslim si, že ti s tím
víc pomůžou s tím ubytováním, co jsem tak jako slyšela. Já přímo to nedělám, takže nemůžu říct,
že to tak je. Ale že tam, když jsem se teda dozvěděla, že nedostanu tu kolej, tak jsem si určitě
musela nějakým způsobem zkontaktovat to zahraniční oddělení a oni mi třeba pak napsali, oni
tak slušně napsali, že třeba studentů je hrozně moc, co to shání , ale poslali mi potom pak papír s
nabídkami jako by ubytování, ale moc to neřešili. Jako by jim, nechci říct bylo jedno, ale
kdybych třeba měsíc byla někde na hostelu, tak bych vlastně skoro všechny svoje peníze utratila
za hostel, tak asi by to ta univerzita vůbec neřešila. V tomhle mě, z počátku, ta univerzita trochu
zklamala. Postupem času jsem trochu pochopila, že si to ti studenti zařídí v předstihu času sami a
dají si na to pozor, což já jsem jako neudělala, že jsem to takhle podcenila. Ve skrze to vlastně
byla moje nezodpovědnost. A pak když jsem přijela do tý Kodaní, tak jsem tam pak seznámila s
jednou holčinou, právě z Polska, která byla úplně ve stejný situaci a taky hledala ubytování,
takže první noc jsme strávily na internetu a hledaly jsme celý dny ubytování a pak naštěstí, já už
nevím jak přesně dlouho jsem to hledala, ale do 14dnů potom jsem získala..teda odpověděla na
jednu nabídku a tam se mi ozvali, že by to bylo volný a pak už to bylo všechno dobrý. Asi sem
měla štěstí, že jsem to ubytování našla sice jsem to ubytovaní našla soukromí a sice možná dražší
než jsem si původně představovala, ale nakonec jsem to měla i né zas tak daleko do školy a bylo
to i jako v příjemným prostředí bych řekla. Pak jako by člověk, samozřejmě když to ubytovaní
najde a všechno to pomine ten stres tak mu to zpátečně, zpátky, když se na to ohlíží, tak mu to
nepřijde jako nějaká hrozná situace, ale když si přesně vzpomenu, když jsem to ubytování
hledala, tak to bylo hodně stresující.
Já: A bol to pre teba hodně velký problém?
Informátorka: Pro mě docela jo, protože jsem neměla moc peníze, jako abych dávala stranou, že
jsem to měla, tak vypočítaný, že vyjdu akorát, když budu mít od začátku spíš to levnější
ubytování. Protože když si třeba byla na tom hostelu, tak to vycházelo tak dvakrát dráž než když
si byla třeba na někde třeba už ubytovaná takhle. Takže já jsem to brala z tohohle hlediska, že
jsem se bála, že pak nevystačím a samozřejmě taky tím, že bych furt musela převážet někde jako
kufry a jsem tam měla to kolo a kola, takže z tohohle všeho byl člověk dost vyčerpanej. A hlavně
ono se to přímo tou dopravou ani to člověk sám uvést. Já jsem měla dva kufry a kolo. To si
běhala tam zpátky tam zpátky, bylo to takový moc.
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Já: Co se týká těch administrativních/byrokratických záležitostí, ako si ich zvládala?
Informátorka: Tak tohle myslim bylo zařízený dobře teda. Na všechno většinou přišel mail, kam
se má zajít, co se má udělat. Ale já jsem tohle měla ještě obrovskou výhodu právě s tou mojí
landlady, že ona, třeba sis musela zařizovat kartičku, abys mohla mít zdravotní, jako abys mohla
jít k doktorovi prostě takhle a ona mi s tímhle se vším úplně pomohla, že mě zavezla na ten úřad
a řekla mi, jaký papír mám vyplnit a to už pak bylo v angličtině, tak jsem tam vyplnila. Že s
tímhle jsem jako já problém teda neměla. Ale myslim, si že to bylo tím, že mi takhle pomohla ta
moje domácí. Ale myslim, si že to člověk mohl zvládnout i sám, protože ty informace od školy
měl a nebo se mohl zeptat do školy, kdyby něco nepochopil a oni by mu tam poradili, co má
udělat. Takže to si myslim, že tyhlety administrativní věci byly jako dobře zařízený.
Já: Takže si myslíš, že by to člověk zvládl i sám, kdyby mu škola nepomáhala, dokázal by si to
zjistit sám?
Informátorka: Myslím si, že jo. Bylo to dobře udělaný.
Já: Kdyby si mi mohla popsat běžný den na Erasmu nebo tvůj běžný den, tak jak vypadal?
Informátorka: Běžný den bylo, že člověk ráno vstal, když se mu chtělo…ne, samozřejmě . V té
Kodani právě pro mě byla z běžného hlediska byla hrozná nevýhoda, že tam veřejná doprava je
hrozně drahá oproti třeba Praze. Takže třeba tam se studentům vážně nevyplatilo, aby jezdili
dopravou nebo když třeba sehnali levnější ubytování, tak si to mohli zařídit, tak že si mohli
koupit nějakou tu permanentku na dopravu, ale já jsem vyčerpala skoro všechny ty peníze za
ubytování, tak se mi hodilo, že sem tam mohla jezdit na kole ať už jsem jela do školy nebo sem
měla volno, tak jsem prostě jela na tom kole do toho města a buď jsem měla tu školu a to člověk
šel samozřejmě šel na tu přednášku a pak většinou měl dost času si tam číst nějaký texty nebo
dělat prezentace, tak se sešel s těma ostatníma studentama a nebo si šel ještě, tam byli přímo jako
by v tý škole, se tomu říkalo takový „komuna“ a tam byla kavárna nebo se tam pak dávali
koktejly nebo něco k pití. Tak buď šel takhle se studentama, ale já jsem po pravdě chodila do
různých muzeích a na ty kulturní akce ještě víc. Což je paradox víc než jako doma v Praze a
takže většinou já jsem se snažila prostě ten den být venku, moc jsem nebývala doma a i když
jsem měla volno, tak buď jsem jela do města nebo jsem se šla prostě podívat na nějakou výstavu.
Ale já jsem se hodně procházela po městě, protože já se ráda procházím a pak si většinou jel
člověk domů si udělat jídlo, protože tam bylo dost drahý na to, aby si něco koupil. Tak pak si
člověk udělal nějaký to jídlo, šel na facebook. Napsal si s pár kamarádama a pak jsem buď šla
ven a někam si sednout. Řikám takový normální den. A pak když se mu chtělo a měl číst nějakou
četbu na další den, tak ji třeba přečetl.
Já: Co se týká miestnych sviatkov, zažila si nejaké? Alebo přišla si do kontaktu s jejich kulturou,
prostredníctvom ich sviatkov, osláv? Chtěla si to vyzkoušet?
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Informátorka: Je pravda, že v tom Dánsku oni jsou hodně národnostně zaměřený nebo takový
jako by pyšní asi na ten svůj národ, že tam jdeš po ulici a hodně často tam vidíš vlajky i u
normálních obchodů, což se třeba v Čechách na Českou vlajku nenarazíš. Oni jsou tam hodně,
bych řekla, zaměření na ty svátky a i když se blíží nějaký svátky, tak velká výzdoba byla hodně
dopředu a řekla bych taková pompézní v těch městech, že si asi hodně na to potrpěli, ale já jsem
se nějak do toho příliš nezapojovala. Akorát, že třeba jsme měli buď jednou s Dánama takhle
udělaný nějaký večeře. Když byla udělaná nějaká akce od školy, tak to jsem tam třeba šla. Ale
jinak, že tam byly prázdniny, který…já už si přesně nepamatuju, vím, že to vysvětlovali proč, že
dřív se chodilo na brigády s bramborama a nebo co proto jsou ty prázdniny ještě, že ty Danové
něco udrží. Do takových věci jsem se nezapojovala vůbec.
Já: A proč, protože tě to nezajímalo?
Informátorka: Asi protože jsem neměla tolik kontaktů mezi mladýma Dánama, tak asi sem ani
neměla s kým do toho zapojit. Protože ti ostatní zahraniční studenti se do toho taky příliš
nehrnuli. Asi bych řekla, že z tohohle důvodu.
Já: A co se týká ještě toho, taková ta asistence versus svoboda, co se týká toho programu
Erasmu, jak ty si to vnímala? Myslim, to tak jestli ti ten celý ten program pomáhá nebo spíš
omezuje. Jaký služby toho Erasmu si čerpala, třeba to ubytování, předměty ve škole nebo tak?
Informátorka: Jako že mě to přišlo, právě, ale mě se to docela líbilo, že ten erasmus mi přišel, že
je docela právě svobodný na tý volbě studenta, že asi ten student vážně si musí jako zařizovat
skoro sám mi přišlo, že zase ten program ti taky v tom nepomůže, jako by v tom ubytování ani s
těma předmětama. Že kdyby si prošvihla nějakou přihlášku, tak je to jako tvůj problém. Že by tě
upozorňovali, jo teď máte deadline, to mi nikdy nepřišlo, i když já jsem to všechno udělala včas,
tak nevím, co by se stalo, kdybych to neudělala. Ale mě tohle docela vyhovovalo, člověk si to
opravdu mohl jako by poskládat, jak nějak sám a takže mi to přišlo ten erasmus jako hodně
svobodný na volbě toho studenta. Že a dopředu věděl co třeba musí na ty předměty splnit a pak
samozřejmě musel plnit to co jako by ten erasmus tak musíš ty předměty a uzavřít to nějak. To je
samozřejmě nějak úplně jasný. A jinak bych řekla, že je to nastavený na ty volbě toho studenta.
Já: Co se týká školy, můžeš mi to přiblížit? Jednak učebny například, vztahy mezi profesory a
studentama, nebo studenti navzájem mezi sebou nebo celkově ten vzdělávací proces v porovnání
na co seš zvyklá z Čech?
Respondentka: No, takže bych řekla, tak já bych asi celkově vzala jako by tu školu. Tak z toho já
jsem na začátku byla docela nadšená, že mi přišlo to vybavení a celkově je tam asi na lepší
úrovni než u nás, i když člověk zase musí mít zařízený pak takový ty kartičky aby se mohl dostat
do těch knihoven a tak. A když si to udělá pozdě, tak to tolik nevyužije. Ale, že si třeba myslím,
že v tom Dánsku byla jako by dýl, víš, to mě možná taky trochu mrzí, pak když jsem odjížděla
kam se všude mohla jít a kde jsem všude mohla shánět různý informace nebo knížky apod. Taky
bych řekla, že to možná bylo lepší, i když je pravda, třeba že mě přišla docela velká nevýhoda, že
nevim, myslím, že Dánští studenti to takhle přímo nemají jako my, ale my jsme si třeba museli
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většinu různých materiálů, co si potřebovala do školy až už knížky nebo takový skripta jsme měli
na jeden kurs jako by koupit. A mě se teda podařilo jednou, že jednu knížku jsem sehnala i v
knihovně, že nebyla zrovna půjčená, tak jsem si jí půjčila, ale jinak jsem prostě nic nikde
nemohla sehnat a že si myslím třeba, že třeba mohli neskenovat ty materiály a hodí je na internet,
což je u nás třeba docela běžný. Obzvlášť v Čechách, třeba tady na Karlovce. My to tady máme
asi dostupnější pro ty studenty. Ale jinak si myslím, že bych hodnotila tu školu pozitivněji než u
nás i možná ty vztahy mi přišli, jako že, že tam měl člověk rychlejší odezvu i od těch profesorů a
podobně, i když zase řikám, že jestli to nebylo tím, že člověk zase byl ze zahraničí, takže když
jim napsal, že ty potřebuješ tady to vyřešit a ta mu odpověděly třeba hned a nevim, že třeba jak
to funguje tady pro zahraniční studenty. Takže jako úplně nemůžu z tohohle hlediska takhle ty
škola porovnávat, ale….
Já: A co se týká obsahové stránky těch jednotlivých kurzů, jestli se ti to ještě vybavuješ?
Respondentka: Přišli docela dost hodně podobný, ale řekla bych, že možná trochu větší důraz byl
na to, že se dával větší prostor těm studentům, že mi jsme měli většinou tu hodinu, vyučovací ten
seminář rozdělený na jednak na přednášku a jednak na diskuze a potom vždycky byly pak
prezentace těch studentům a že zhruba půlku toho prostoru tý vyučovací hodiny se jako by hodně
zapojovali studenti a půlka třeba přednášel ten profesor. Což se tady, myslím, že furt tak třičtvrtě
té hodiny je soustředěna na toho profesora, který něco vykládá a čtvrtka že se to tady už taky
objevuje, že to jsou různý ty diskuze nebo jako by ty prezentace nebo referáty, ale pořád si
myslím, že tam to bylo jako víc v poměru než tady, větší teda rozdíl. Jinak ten systém toho
vyučování mi přišel jako docela hodně podobnej, jako toho výkladu a tak že. Člověk by ani
nepoznal, že je třeba v tom Dánsku a že je tady, to bylo takový stejný.
Já: A myslíš, že ťa to nejak obohatilo v tej škole, například nové studijní návyky nebo inspirace,
něco co by tě vysloveně zaujalo?
Informátorka: Já jsem tohle to docela dost očekávala, protože už sem měla přečtený zprávy od
studentů z dřívějších let a nebo ono i u těch předmětů, když sis ty předměty zapisovala, tak tam
třeba bylo, že se bude očekávat to a tohle, tohle, tohle od těch studentů. Takže já jsem nebyla
překvapená po pravdě, jak to tam probíhalo. Ale možná bych tady udělala, protože se mi tam víc
líbilo na tom kursu, že tam byli dost, teda ne dost, u jednoho kursu exkurze a podobný věci, což
jsem tady když já nevim právě, jestli to v Čechách taky tak je pro ty zahraniční studenty, že
poznávají Prahu a tak. Třeba tohle mě obohatilo, že to bylo třeba do praxe převedený..že si se
třeba o něčem dozvěděla na tý přednášce a pak si šla do toho města a viděla si „jó, tohle je ta
budova, o který jsme se bavili“. Tak tohle to mě jako by obohatilo, si myslím.
Já: A ako sme sa bavili o tých kamarátoch, ako by si charakterizovala ty nové kamarády nebo
známých, co jste například dělali, jak to vypadalo, jestli se to lišilo od těch kamarádů, co jsi měla
tady a co si s nima dělala?
Informátorka: Tohle možná trošku, tohle mi přijde docela zajímavý. Právě, že když se na to, tak
ohlížím zpátky si myslím, že ty kamarády jsem si tam našla trochu typově jiní než mám v
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Čechách a úplně nevím, čím to je. Ale někdy mi, když jsem se pak vrátila do Čech zpátky, tak
občas mi přišlo, že s některýma staršíma kamarádama nemám najednou co s nima říct. Možná
jsem se trochu i já změnila tím erasmem, i když mě nepřijde, že by to byla nějaká extrémní
změna, ale možná, že nějaká nastala a možná to bylo i tím, že prostě člověk taky o spoustu věcí
tady přišel. Že se třeba ty lidi se o něčem bavili a já jsem najednou byla jako by byla úplně, když
jsem s nima půl roku nepsala, i když jsem tak jsem prostě nevěděla o čem se baví. Nějak jsem se,
i když se člověk mohl zapojit, víc se vyptávat, ale nějak mě to úplně nezajímalo. Nebo ne
nezajímalo, ale prostě už asi člověk byl trochu jinde bych řekla. A taky jsem přišla na to, že jsem
si uvědomila, že třeba, ale to bylo spíš třeba s těma Čechama, co jsem poznala v Kodani, že mi
tady některý lidi tady řekli, že se s těma lidma bavím víc než s lidma z Čech, který znám jako by
dýl. Přemýšlela jsem nad tím, čím to je. Že jsem si tam třeba našla lepší kamarády, prostě v tý
Kodani než mám tady a myslím, že jako by je jedna zásadní věc byla, že tam jsem s nima ještě
víc zážitků. Že prostě už to, že jsme spolu hledali to ubytování, že to prostě ty lidi stmelí nebo
nevim co, nebo i prostě jsme někam šli a bylo pro nás nový, že jsme jezdili na těch kolech a
přišlo nám to takový jako super. A teď na to vždycky hodně vzpomínáme hodně často, máme
hodně ty zážitky. Třeba v Praze s těma kamarádama spíš si jdeš sednout třeba do hospody nebo
do kavárny, ale úplně že by si někam chodila a něco si, nebo měla nějaké zážitky, to úplně
nemám, tak možná že tohle to je to, co jsem si uvědomila, proč mě to prostě víc táhne k těm
lidem, který jsem poznala před půl rokem než k lidem který znám 10let a čímž nechci říct, že už
bych se nebavila se svýma starýma kamarádama, furt mám pořád hodně dobrý kamarády, který
znám strašně dlouho…
Já: A s tými ľuďmi z Erasmu, s Čechmi řešíš například běžné věci, co se děje teď nebo
vzpomínáte na Erasmus?
Informátorka: Já bych řekla…občas vzpomínáme, že tomu se prostě člověk nevyhne, že vždycky
si prostě začneme povídat o tom, když jsme byli támhle nebo tak…Ale je pravda, že hodně času
se bavíme co dál děláme a nebo někteří ty Češi jsou ještě pořád v Kodani a já už jsem tady. Tak
si třeba píšeme, co děláte tam a oni se zase zajímají, co se děje v Praze a tak. Řekla bych, že je to
tak na půl. Samozřejmě se i dost vzpomínáme nebo oni vždycky když někam jdou, tak mi pak
napíšou, že vzpomínají, když jsem tam byla taky na tomhle místě a tak. Takže je to takový
promíchaný bych řekla.
Já: Ďakujem. Tak teraz sa přesuneme k tomu návratu domů a hlavně k té přípravě na návrat
domů. Vybavuješ si ten moment, že jsi si začala uvědomovat, už se pomalu vracím domů za
týden. Jaké si měla pocity přitom nebo co se ti honilo hlavou, když přišel ten konec?
Informátorka: Pro mě nebyl nejhorší ten konec, jako když už jsem měla za týden odjet, ale třeba
právě měsíc předtím než jsem měla odjet. No já už jsem si prostě říkala, že za chvíli odjedu a to
mi bylo nejvíc smutno, že se mi nechtělo opouštět právě ty lidi a přišlo mi, že kam, co bych tam
všechno chtěla ještě udělat, ale že to nestíhám. Že ono tam taky bylo to zkouškový, že člověk
musel psát ty práce a to já už jsem si právě uvědomila, že jsem si říkala, to je strašný už nic
neudělám a pak pojedu domů. Takže to si myslím, že to bylo pro mě bylo asi úplně nejhorší jako
by období, když jsem si uvědomila, že asi už ten erasmus končí, že docela dost dopředu právě.
Pak když se přímo měl blížit ten odjezd, tak nakonec to nebylo až tak asi hrozný, jak jsem si to
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představovala, protože za mnou ještě přímo přijela rodina než jsem odjížděla. Že za mnou přijeli
autem, tak potom vlastně jsem řešila, kam je vezmu, co jim ukážu, co jim řeknu. Pak že člověk
měl co dělat a ani si neuvědomoval, věděla jsem samozřejmě, že odejde, ale nakonec to bylo
docela lepší než jsem očekávala.
Já: S jakou myšlenkou si odcházela, jestli si to nějak vybavíš?
Informátorka: Že se tam určitě vrátím. Pak když už jsme odjížděli, vyjeli jsme už z Dánska a z
Kodani, tak už jsem jsi říkala, tak v létě bych se mohla vrátit. Teď mám spoustu věcí, co dělat v
Čechách a nevim jestli přímo, možná člověk měl větší očekávání, že se tam určitě vrátí, ale teď
nevim jestli se tam v létě vrátím nebo prostě za 10let, ale prostě vím, že bych se tam určitě ještě
chtěla podívat, to jo.
Já: Co si s představovala, jaké to bude až se vrátíš domů, myslím, že když si byla v Kodani, jaké
si měla představy a potom jaké to ve skutečnosti bylo?
Informátorka: No to bylo taky docela zajímavý, protože spousta těch mých kamarádů, co byli z
Čech, tak třeba i na Vánoce nebo když byli takhle ty svátky, tak jeli domů nebo jel třeba už o
těch prázdninách a všichni právě říkali, jak to byl hroznej šok jet do tý Prahy a teď všude slyšet
češtinu a ty Čechy.Docela mi to popisovali hrůzostrašně, že jsem se opravdu bála, co budu dělat
až přijedu. Opravdu jsem si myslela, že přijedu domů a budu v obrovským šoku, ale když jsme
sem přijeli, tak možná, že to bylo tím, že všichni chtěli slyšet o Kodani. Tak člověk tak vyprávěl,
ukazoval ty fotky a koho jsem tam poznala. Taky hned jsem nebyla přímo v Praze, že jsem byla
u rodiny, takže jsem to, že jsem v Praze a v Čechách a úplně si nějak hned neuvědomila a když
jsem přijela zpátky do Prahy, tak už mi zase hned začala škola, takže hned zase člověk řešil
rychle si vyřešit tyhle předměty, věci zařídit ještě zpátečně s Erasmem. Je pravda, že trošku
zvláštní pocit to byl, když jsem jela tím metrem a všude ty český nápisy, který jsem půl roku
neviděla a všude jsem slyšela prakticky jenom tu češtinu nebo ruštinu něco podobnýho. Ale asi
to nebyl takovej hroznej šok, jako jsem si myslela, že třeba budu hrozně smutná až budu v těch
Čechách a nakonec si myslim, že docela dobrý. Teď občas si vzpomenu na Kodaň nebo když si
prohlížím fotky nebo nějaký videa, co jsem tam udělala, tak fakt je mi občas jako hodně smutno,
ale není to tak hrozný,jak jsem to očekávala.
Já: Takže to bylo víc v pohodě než si čekala, že to bude?
Informátorka: Ono se to tak pořád střídalo. Úplně na začátku jsem se hrozně už těšila domů,
když jsem tam přijela a měla jsem ty problémy, tak jsem si říkala už abych byla v Čechách zase.
Ale potom, co jsem tam byla dýl, tak jsem tam chtěla být dýl v tý Kodani, tak jsem se bála, že
bude horší ten návrat. Že jsem si myslela, že se mi bude stýskat i víc po tý Kodani než se mi
nakonec stýská. Že to je víc v pohodě než jsem očekávala.
Já: Takže se ti nestýskalo teda až tak úplně hrozně :) ?
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Informátorka: Stýská, ale možná jsem si myslela, že to bude ještě horší, že mě fakt vyděsili ti
moji kamarádi, že říkali, jak to bylo hrozný a třeba právě ještě jedna kamarádka, která takhle
odjela právě přes Vánoce, že pojede domů a měla tam zůstat i o Silvestra, tak mě psala, jak je to
tam strašný, že si musela přebookovat autobus a že na Silvestra přijede zpátky a přijela. Ještě jí
propadla celá místenka, co měla původně, že předtím měla přijet až druhý týden po novém roce a
tak jsem si říkala, ty jo to je hrozný, když člověk přijede do těch Čech jako. Takže já jsem jako
fakt z toho měla velkej strach.
Já: Čemu si se začala věnovat po příjezdu, co tě zajímalo v té době, jestli si to nějak vybavuješ?
Informátorka: Já jsem totiž začala tady chodit na novou školu, když jsem se vrátila, takže zase
jsem poznala nový kamarády a nové lidi, takže zase navazování vztahů a to jsem se těšila a to
byla taky jeden důvod proč mi nepřišel ten návrat, možná tak jako tak špatnej. Že sem věděla, že
zase poznám nový lidi a prostředí, sice né v Kodani, ale že zas bude něco novýho. Pak jsem se
teda začala věnovat škole, protože začala škola, ale je pravda, že třeba teď, že říkají ostatní lidi,
že se víc zapojuju do různých akcích, co jsou třeba teď v Praze. A možná v tomhle mě trošku
změnil ten Erasmus, že když jsem tam viděla určitý věci a chtěla bych to taky i třeba nám
udělalo na škole,jako tam byli nějaký akce, což jsem třeba úplně od nás z Karlovky úplně
neznala, tak teď se právě věnuju jednomu projektu právě na škole a že možná kdybych neodjela
na ten erasmus, tak bych se do tohodle nezapojovala. Takže možná se teď zapojuju to těch
studentských záležitostí.
Já: Čo sa týka vzťahov s kamarádama, když ses vrátila, myslím vztahy s těma českýma
kamarádama, jaké to bylo?
Informátorka: Je pravda, že třeba ty co mám hodně dobrý kamarády, tak ti mi připravili přivítání
a s těma to ani nebyla zásadní změna, ovšem trošku byli všichni trochu zaskočeni, že člověk toho
chtěl říct až tolik, že skoro nemůžeš říct skoro nic, jestli mi rozumíš…Ale s nima to bylo dobrý,
ale spíš s lidma, co jsem kamarádila a vidíš se třeba jednou za měsíc a tak, že někam jdeš a občas
si napíšete, tak s těma se pak už tolik nevídám. Říkám si, co bych si s nima řekla. Zůstali mi ty
větší kamarádi, když jsem odjížděla. S těma je to stejný, jako že se to nějak zásadně nezměnilo.
A teď celkově, že máme asi míň času, že všichni píšou nějaký práce a nebo mají zkoušky
apod.Ale jinak bych řekla, že s nima se bavím pořád skoro stejně úplně jako když jsem odjela.
Jediný rozdíl bych viděla možná v tom, že míň už se zapojuju k těm přátelům, kteří nebyli až
takový přátelé.
Já: A s rodinou například, myslíš že se to nějak změnilo nebo ovlivnil to nějak ten pobyt v
zahraničí, vztahy s rodinou?
Informátorka: Ze začátku mi všechno odpouštěli, když jsem se vrátila, že všechno můžu.
Nemusela jsem..no je pravda, že všechno chtěli zařizovat oni, abych nemusela, abych neměla
takovej šok. To bylo hrozně takový milý, že prostě většinou řekli, že já to dělat nemusím. Ale
jinak bych řekla, že ty vztahy se prakticky vůbec nezměnili, ale to bylo asi tím, že pak s rodinou
pak jsem byla hodně v kontaktu i když jsem byla v tý Kodani. Samozřejmě to není, jako když seš
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s nima doma, ale tím že já nežiju už s těma rodičema, co jsem v Praze hrozně moc dlouho, takže
ani když jsem v Čechách, tak se s nima nevidím každej den, že bych přišla ze školy a viděla jsem
se s nima, takže ty vztahy zůstaly prakticky stejný.
Já: Co nejvíc myslíš, že ti pomohlo se adaptovat zpátky na České prostředí?
Informátorka: Tady v Čechách…
Já: Když ses vrátila, jestli si vůbec něco takového potřebovala, jestli si to zvládala v pohodě?
Informátorka: No já si myslim, že hned jak jsem se vrátila, tak jsem měla tady práci, že jsem ani
neřešila, že se musím nějak adaptovat. I když je pravda třeba, že když jsem přišla do školy, do tý
nový, kde jsem ještě nebyla, tak teď všichni, teď jsem tam přišla tam byli v tom druhým ročníku
a všichni se zdravili a o něčem se bavili a je pravda, že jsem na začátku nevěděla, jak se mám
vlastně zapojit do toho rozhovoru nebo jak se mám k nim prostě přidat ale možná že tím, jak to
jsou Češi, tak se člověk prostě za chvíli začne prostě s nima bavit a šlo to docela rychle, že jsem
neměla žádnou, že jsem neměla žádnou potřebu se vzdát nějakého dánskýho stylu, nebo jak to
říct, adaptovat zpátky do českýho.
Já: Myslíš, že to bylo víc v pohodě se dát nějak do kupy s těma lidma tady v Čechách na té nové
škole nebo v tom Dánsku si myslíš, že to bylo težší s těmi lidmi se nějak a proč hlavně?
Informátorka: No já bych ani neřekla, že to bylo o moc těžší, protože asi jsem v tom Dánsku
měla větší jakoby zájem, víc sem chtěla, že se vážně teď musim..ne musím, ale že když to nějak
teď nechám, tak pak to bude ještě těžší se s nima Dánama nebo zahraničníma studentama někam
jít a tady nemám takovou potřebu zase..zas tako moc, protože vím, že prostě to zase budu
studovat další dva roky, takže prostě jsi někdy napíšem a někam půjdem a tak. V tom Dánsku
jsem asi víc jako vynaložila větší usilí na to abych se s někým seznámila.
Já: Kde to bolo pro teba ťažšie a prečo?
Respondentka: A nemyslím si, že třeba v tom Dánsku to bylo o tolik těžší, protože spoustu těch
zahraničních studentů třeba z toho mělo strach, prostě všichni se chtěli seznámit samozřejmě.
Takže si myslím, že třeba i v tom Dánsku jsem se seznámila s lidma, s kterýma bych se
normálně, kdyby to byli třeba Češi ani nešla seznamovat. Ale řekla jsem si jó Ital, Dán, to je ještě
začátek, tak s nima se jdu seznámit.
Já: Čo sa týká teba samotnej, tvojej identity. Myslíš, že ses nějak změnila, na tvojí osobnost
myslíš, že měl nějaký vliv ten pobyt tam nebo vůbec celkově ta zkušenost žít půl roku jinde,
mimo?
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Informátorka: Tak já si myslím, že když je člověk takhle dlouho jakoby pryč a obzvlášť když
musí řešit sám věci, který není zvyklý původně řešit. Protože já jsem nikdy nemusela řešit, že
nemám ubytování apod.a nebo když jsem se někam stěhovala, tak mi s tím pomohli rodiče nebo
někdo, tak asi to myslím člověka trochu změní i kdyby nechtěl, že to třeba úplně nepozoruje, ale
že asi je trošku jinej, že myslím, že bych tyhle situace už nebála, ne že bych se toho tam nějak
bála, že člověk když už tam je prostě vyřešit musí, že jinak se to nedá. Ta představa, kdybych to
věděla dopředu, že třeba přijedu a nebudu tam mít ubytování, tak to jsem si vůbec nedokázala
představit. A teď už bych myslím, že prostě bych si řekla: „to je jedno, tak už jsem to zvládla
jednou, tak teď to zvládnu taky“ Tak možná v tomhle jsem se změnila, že jako už nechci říct, že
neřeším malichernosti, že předtím bych je nějak řešila, ale říkám si, že tohle není žádný problém
a že to se jako vyřeší úplně hladce a že jinak osobností a tím, že jsem zůstala jako stejná.
Já: Čo sa týká tvojej národnej identity, ako sa cítiš? Cítíš se stále jako Češka nebo v tom Dánsku
ses cítila jako Češka nebo jaký si měla pocit, ve vztahu k národu, k národnosti?
Informátorka: Je pravda, že jedna věc mě možná změnila. Ne, že bych si to úplně nedokázala
představit, ale moc jsem si nikdy nepředstavovala, že bych se odstěhovala třeba z Čech nebo žila
někde jinde nebo potom v zahraničí. A pak, co jsem byla v tý Kodani, tak jsem si říkala, že bych
možná mohla..že jak si řekla, že se mi ani tolik nestýská, já bych třeba i dokázela žít v tý Kodani
nebo kdekoliv jinde, ale teď už mi to jako nepříjde jako, že by se to nemohlo stát. Jako, že bych
klidně odjela někam i když pak bych se zase vrátila do Prahy a viděla jsem tady to nábřeží apod.
Myslim, že to jo, že v tom jsem se změnila si dokážu přčdstavit, že bych žila třeba někde v
zahraničí. Ale pořád se cítím jako Češka. Že bych se cítila nějak jako Dánka, že to český pořád v
sobě mám. Myslím si, že i kdybych žila někde v asi vážně kdybych někde žila dvacet let, tak
bych se možná začla cítit jako, už jako ten člověk tam, ale.
Já: A myslíš, že nad tím vším víc přemýšlíš?
Informátorka: No trošku, párkrát jsem nad tím přemýšlela, protože se mě na to už párkrát ptali.
Právě, jako že, to bylo hrozně zajímavé, protože zrovna v tom Dánsku jako oni jsou tam takový,
řekla bych jako dost na národnost hrdi i jako že jsou Dánové. Tak se mě právě ptali, jestli jsem
hrdá na to, že jsem jako Češka. Já jsem říkala, že jako by jsem hrdá na to, že jsem Češka jako že
prostě mám asi takový to, že když nemůžu říct, že bychom měli nějakou úžasnou historii, ale tak
když koukám na ten Český národ, že byl prostě takovej jako, že bych se musela nějak stydět, že
by jsme něco provedli, viš jak to myslím. Takže asi trochu to Češství v sobě asi mám. Takže
jakože mám, ale to si myslím, že každej. Nevim, myslím si, že člověk asi ty kořeny v sobě
nemůže úplně zapřít nikdy. Ale, že bych si vyloženě měla představit, že musím žít v Čechách
jako. Že já bych si i dokázala představit, že prostě třeba nebudu mít úplně českou rodinu. Že
bych si vzala i cizince to si dokážu přestavit jako úplně normálně. Že Čech a Češka to úplně ne.
Já: Myslíš, že napríklad tá skúsenosť s tím pobytem, že je celkově důležitá pro lidi? Myslíš, že
má to nějaký přínos pro lidi, že by lidi měli něco takové zažít, zkusit žít rok, půl roku někde
jinde, nebo to není důležité? Je to výhoda podle tebe?
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Informátorka: Ja si myslím, že to docela dost důležitý je. Že myslím si, že to člověka vážně
hodně obohatí a že prostě vidí, jak žijou úplně jinak lidi jinde. Že třeba ty problémy, co si
myslíme, že jsou důležitý až tak třeba důležitý nejsou nebo, že ostatní..třeba vyjedeš už takhle do
toho Dánska, což není až tak daleko a když se zmíníš třeba o něčem z Čech, co se tam teď řeší
nebo hodně z politiky třeba, tak prostě vidíš třeba, že je to vůbec nezajímá. Že si uvědomíš třeba,
když vyjedeš takhle, že každý ty lidi mají úplně jiný problémy a že tě to určitě obohatí. Myslím
si, že obzvlášt ti vysokoškolský studenti by měli tuhle příležitost využít. Nevím jestli je to přímo
změní nebo něco, ale myslím, že je to určitě obohatí a že je to hrozná škoda, že ti co by mohli, že
to nevyužijí nebo že se o to nepokusí, ale je pravda, že člověk asi co nezkusí, tak toho pak
nelituje. Kdybych třeba já nejela do toho Dánska nebo nedala si ten erasmus, tak nevím jestli
bych toho litovala, ale teď když už tu zkušenost mám, tak vím, že by mi to hrozně jako chybělo,
že jsem to nezažila. A i mě to přimělo, že bych ještě chtěla víc zažít a fakt třeba někde pracovat
třeba rok. Jako, že bych chtěla ještě delší dobu, že mi ten pobyt přišel docela krátkej. Obzvlášť,
když jsem ještě na začátku musela něco řešit a na konci zase odjezd, tak je to krátký.
Já: V čem tě to obohatilo nejvíc, v čem si myslíš, že je to největší přínos celkově pro lidi, pro
jednotlivce myslím, jestli to můžeš zevšeobecnit?
Informátorka: Jako v čem tě to obohatí..no, já nevím, jak bych to popsala…ja nevím..no, prostě
mě to obohatilo, že mám třeba ty přátelé. Že jsem třeba poznala tu kulturu, já jsem jako chtěla
třeba vidět to Dánsko..Celkově asi i ta komunikace. A možná, že člověk i získá větší sebevědomí
v určitých věcech, že si teď říká „teď bych si dala ještě sem příhlášku“, ale předtím si říkal „ale
vezmou mě?“ teď si říká „tak to prostě dám“ a říká si „tak mě vezmou“ a neřeší to tolik, takže
bych řekla, že člověka to třeba obohatí v tomhle, že ma jakoby větší sebedůvěru možná v sebe.
Ááá, že pozná tu kulturu. A že ví, že prostě není středem asi vesmíru.
Já: (No, to je hezký náhodou, ne fakt.) Ještě vlastně o té krajině. Myslíš, že tohle ti pomohlo k
tomu?
Informátorka: A ještě vlastně to, že jsem si uvědomila, že na některý lidi vážně ti hodně
pomůžou s něčím, že jako ani, že si uvědomíš, že jako ty by ses měl občas trochu změnit, že
prostě tam jak mi pomohli lidi třeba ať už s tou dopravou nebo tak teď na to už koukám, že
kdybych tady někoho takhle potkalala, tak bych mu chtěla taky jakoby pomoct. Nřikám, že
předtím bych to nějak nechtěla, ale teď už se zajímám o ty jiný lidi nebo kdybych tady teďka
potkala nějakýho zahraničního studenta a třeba by nevěděl, jak si má zařídit nějaký dokumenty,
tak bych mu prostě asi šla a pomohla bych mu protože bych si uvědomila, že kdybych já byla v
jeho situaci, tak bych taky chtěla prostě, aby to. Takže v tomhle mě to obohatilo. Že prostě víc
koukáš na ty ostatní, protože si uvědomíš kdyby tobě třeba tehdy nikdy nepomohl, tak by to
nebylo dobrý.
Já: Myslíš, že než si odjela, tak si na to takhle nenahlížela, na ty cizince, kteří jsou tady?
Informátorka: Myslím si, že víc se zapojuju do těhle věci. Já bych třeba chtěla právě zapojit do
toho mentorství, že jako mě to teď zajímá jestli se třeba ty cizinci tady tu Prahu užijou nebo teď
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to třeba nedělám, protože mám teď hodně jakoby věci na ty škole, ale příští rok bych určitě
chtěla se v tom zapojit, protože si jako říkám, že chci aby měli, že já jsem třeba měla hodně
dobrou mentorku a tím jsem se dostala na nějaký hodně dobrý akce, kdybych jí neměla, tak o
tom vůbec nevim. A teď vím, že prostě bych tady pro ty zahraniční studenty, aby si tu Prahu
jakoby taky užili a že to bych třeba předtím mě to asi zas tolik asi nezajímalo, kdybych prostě
taky nebyla ten zahraniční student.
Já: Myslíš, že třeba víc vyhledáváš těch zahraničních studentů nebo celkově nějaké ty cizince?
Informátorka: Jako nevím jestli úplně vyhledávám, ale třeba když teďka u nás máme třeba na
fakultě, mentoring workshop, kde jsou právě cizinci jakože přijedou z jiných zemí, tak hned jsem
se toho chtěla jít a seznámit se právě hned s nějakýma cizincema, jako třeba dřív by mě to taky
možná zajímalo, ale asi nevím jestli úplně kvůli těm cizincům jako že třeba bych chtěla jít někam
na workshop. Teď je pravda, že chci víc poznat někoho zase nového, možná abych si i udržovala
jakoby furt ten furt pořád, abych furt komunikovala. Nebo právě teď taky za chvíli odjíždím do
zahraničí a to nevím jestli bych si třeba úplně dala jako prioritu, když mám spoustu jinejch věcí
jestli bych tam taky chtěla jít, ale právě už si možná říkám, že tam poznám nějaké cizince. Takže
možná je to pravda, že trošku jakoby vyhledávám ty cizince než dřív.
Já: A ako som sa ťa ptýala, jestli je to důležité, podle tebe ta zkušenost, tak například kde a nebo
měla si pocit, že se dokážeš s lidma, kteří jsou tady a nezažili to s nima o tom pobavit, vysvětlit
jim to, co to obecně obnáší? Nebo myslíš, že je tam takový neporozumění, že dokud si to člověk
nazažije?
Informátorka: No je pravda, že já mám trošku výhodu v tom, že hodně lidí, s kterýma se
kamarádím, tak jeli někam. Buď jeli na Erasmus nebo v rámci nějakých jiným univerzitních
dohod. Takže spousta lidí i sami oni mi hodně povídali, takže já jsem taky začala řikat, že já
jsem byla zase v Kodani. Ale je možná pravda, že třeba některý kamarádi, kteří takhle nikde
nebyli... Já jsem prostě měla takovou představu, že je to bude hodně zajímat,jakoby ta moje
zkušenost a že jsem o tom začala povídat a oni to docela jako přešli, že řekli jakoby „hmm“ a
takhle. Jako ne, že by je to nezajímalo, ale asi úplně jim to nepřišlo jako záživný téma. Což je
pravda, nó.
Já: Preferovali by si, aby tvůj partner měl takovou zkušenost s tím zahraničím, že by si tam
chvilku požil?
Informátorka: Já si myslím, že záleží na tý osobnosti, podle mě. Ale asi bych ho nenutila, kdyby
nechtěl takhle nikam jet. Ale já si myslím, že vážně vyhledávám ty lidi, co mají tu zkušenost
nebo prostě, co to zahraničí zajímá. Myslím, že asi bych jako možná i preferovala, že by možná
takhle někde byl možná.
Já: Kvůli čemu nebo proč?
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Informátorka: Proč, to je zálůdná otázka..no nevím, protože mi možná ty lidi přijdou zajímavější.
Ne, ale mě totiž přijde, že v poslední, takovej rok, hrozně potkávám najednou zajímavý lidí.
Nejen v tom zahraničí, ale třeba i v Čechách. Jako třeba teď jsem poznala nějaký nový lidi a
většina z nich takhle byla a prostě mi přijde, že možná pak ty lidi jsou takový víc obohacený tím,
že tahle někdy byli. Si myslím, že prostě bychom si mohli víc popovídat o tom, že já bych říkala,
že když jsem támhle byla, samozřejmě neříkám, že by to bylo postavený na tom, že byl v
zahraničí nebo nebyl. Ale myslim, že bych to možná preferovala. Že bych si i říkala, že má
možná v těhle věcech větší rozhled a možná prostě, asi jo.
Já: Myslíš, že třeba v tom, jak tě to tam obohatilo, že si chodila do galerií a tak, že se snažíš
nějak ten způsob života, který si měla tam a který tě tak obohacoval – zkoušíš ho přenášet i sem?
Informátorka: Tak myslím si, že teďka víc se zapojuju do těch akcí a nebo i když je nějaký
festival nebo něco, tak se tam snažím skoro teď jít. Že mě to třeba i mrzí, že to prostě nestihnu.
Ale neříkám, že třeba dřív bych, já jsem třeba taky dřív chodila než jsem jela na Erasmus do
muzeí a když byly nějaký výstavy. Ale možná, že jsem chodila trošku míň. Protože vždycky
jsem si říkala, že je prostě na to dost času, že jsem v tý Praze a že tak za měsíc půjdu na něco
jinýho a teď když konečně něco je a fakt mám teda čas, tak fakt se snažím tam jít. Což třeba si
myslím, že bych neudělala, že třeba fakt mě to mrzí. Že si říkám, teď jsem mohla vidět tohle a že
je to z toho, jak jsem byla právě v tý Kodani a jak jsem tam právě věděla, že když právě nepůjdu,
tak už nepůjdu.
Já: Takže myslíš, že tě to tak nějak nastartovalo?
Informátorka: Myslím, že trochu jo, ale neříkám, že předtím jsem nějak nežila.
Já: A tá krajina samotná, zaujímá tě ještě nějak, myslím, že seš s ní nějak v kontatku, třeba si čteš
zprávy z té krajiny nebo třeba o té univerzitě a podobně?
Informátorka: Je pravda, že jakoby možná je to tím, že tím jak tam zůstali některý ty ješte mý
kamarádi z Čech a my mámě právě docela si píšeme, takže i oni mi často dost píšou, co se třeba
v tom Dánsku děje, takže to ke mně tak chodí. Né, že bych to třeba úplně jako vyhledávala, že
bych šla najít informace, co se stalo, ale stejně o tom vím, protože oni mi o tom řeknou ááá takže
si jakoby myslím, že udržuju jakoby ten kontakt prostě s tím Dánskem. Prostě že vím, co se děje
v Dánsku mnohem víc než co se děje někde v Belgii třeba. Takže jó no.
Já: Jasně, ale zajímá tě to?
Informátorka: I když zrovna třeba náhodou něco čtu o Dánsku, tak mě to jako zaujme víc než
předtím, ale hlavně mi to všichni i říkaj „jéé, teď je tady něco v televizi o Dánsku“, že višchni
prostě, jak jsem tam byla, tak mi všechno řeknou, protože si myslí, že já všechno chci vědět jako
o tom Dánsku. Takže se to stejně vždycky dovím.

138

Já: Takže to k tobě tak nějak chodí, jo?
Informátorka: Jo.
Já: A uvědomuješ si co v tom Dánsku bylo nebo jako v té společnosti, co se ti tam prostě líbilo v
porovnání s Českou Republikou, že to tady tak není a nebo naopak nelíbilo a si ráda že v
Čechách je to nějak jinak, jestli si to nějak dokážeš vybavit něco, vysloveně co tě tam prostě
fascinovalo a třeba, co tě tam úplně štvalo?
Informátorka: No..Já nevím..Nejdřív to vezmu z toho, co mě štvalo. Ja nevím jestli bych něco
měla, že bych musela říct, že by mě to třeba chybělo. Mně tam třeba chybělo to, ale to není, že
by mě to štvalo, že to že prostě třeba to Dánsko pro mě je osobně hodně drahá země a že, ale to
mi říkali i jakoby ti samotní Dánově, že tam třeba tolik se nechodí do resturací. Nemáš tam
takový ty menu a takovej je tam možná řekla bych, že nechci říct, že menší společenskej život,
ale že ty lidi jsou takový víc udržujou doma bych řekla. A i jako ty mladý Dánové mi často
říkali, že oni když někam jdou, tak si dají jedno pití, ale na víc už třeba nemaj a tolik to třeba
nevyužívaj, ale tohle mi tam trochu..že teď si to užívám zpátky, prostě co jsem doma, tak pořád
někam chodím, že bych na tom byla mnohem líp. Prostě mi přijde mi, že člověk si třeba tady
může mnohem víc třeba tohle dovolit. A co mi tam jako, co bych tam zase pozitivního. Ja nevím,
mně se tam asi líbilo, třeba mě se tam hrozně líbily ty kola. Jó, že člověk furt mohl jezdit na tom
kole a furt měl ten pohyb co bych řekla, že mi teď v Praze hrozně chybí. Ale vím, že tady by to
asi nešlo úplně jakoby udělat. Takže to zase neberu, že Praha je, že prostě je to tak negativní, že
tady nemůžu jezdit na kole, ale tohle možná. Ale asi celkově, jak jsem říkala na začátku, že mě
možná chybí takový to, že mi tam přišlo prostě nestresující prostředí. Že když jsem tam šla, tak
prostě..jinak mi to přišlo i dost bezpečnější město, že tady vážne mi přijde, že ty lidi občas se
chovají jako hrubě nebo že se jich třeba na něco zeptáš – to se mi právě stalo, když jsem byla
zklamaná trochu na začátku, když jsem vyřizovala nějakou jakoby ty dopravu a tak, a ty lidi byli
prostě takový skoro až zlý, že něco nemám vyplněný. A to se mi třeba v tom Dánsku jako by
nestalo. Takže to je asi, co mi nejvíc v porovnání si myslím schází z toho Dánska, že člověk si
furt řikal, že si to tak neřeší a že ty lidi jsou takový, ne že by se úplně s tebou zase oni byli
takový, že se tam s tebou příliš jako nekamarádili třeba ti Danové, že by jako to, ale byli takový
milý. Že možná si tady víc dokážeš pak navázat vztah a že Češi jsou takový přátelštější, jako v
tom smyslu, že ti Dánové jsou jako víc chladnější. Že spíš mezi sebou, ale zase jsou takový, že
víc vstřícný...
Já: A třeba změnil se třeba tvůj názor na českou kulturu potom, co si se vrátila nějak tam, že máš
pocit, že nějak už se díváš nějak jinak nebo si všímáš jiných věcí?
Informátorka: No, já si myslím že třeba jako já jsem si vždycky jako hodně všímala třeba tý
Prahy, když to vezmu teda na Prahu, že jo když jsem v Praze. Že třeba že kamarádka, co jakoby
žila jako dýl v zahraničí tak pak mi říkla, že když se vrátila do Prahy, tak najednou si úplně
všímala, že tohle je hezkej dům, že jako jak tady máme ty starý domy ala já jsem si jako takhle
všímala docela vždycky, třeba jsem se ráda procházela po Praze a tak. Takže nemůžu říct, že
bych si nějak uvědomila, jak prostě hezkou Prahu. Že spousta lidí mi to pak tohle říká, že si pak
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jako uvědomí. Že si myslím, že úplně tak jako na českou kulturu se tak jako jinak nedívám,
ale..ja myslím, že ani jako úplně ne no, že třeba v tom Dánsku tam taky každej ti řekl, že když se,
že se řeklo že jsi z Čech, tak na mě přišli s pivem a s gulášem. Což mně trochu vadilo, jako že
třeba ten guláš nevím, jestli je to úplně český, jako to člověče nevím. Ale že si myslím, že
všichni si řeknou, že ta Praha je hlavně hezká tohle, ale možná by si i něco jinýho zasloužilo
pozornost než, co jako v zahraničí má. Jako, ta Česká Republika. Ale myslím si, že jako moc
pohled se mi na kulturu ani nezměnil.
Já: Ale tak myslím na společnost celkově, nemyslím tu kulturu úplně, ale tu společenskou
stránku spíš ?
Informátorka: To chápu, jestli myslíš, že jsem to předtím považovala za jiný než teď?
Já: Co se ti jako změnilo, jestli něco takového vůbec je, napríklad kritéria pre tú kultúru, na
českú společnost, po návratě nebo jestli se to nezměnilo vůbec?
Informátorka: No asi se to moc nězměnilo, asi mě přijde, že prostě to je pořád jako stejný, jak
jsem jí vnímala předtím nebo tak to vnímám i teď a neřeklad bych, že bych se nějak změnila na
to názor.
Já: A čo sa týká tej školy ešte, obohatila ťa aj tá študijná skúsenosť v niečom? Osvojila si si
nejaké nové studijní návyky například, nebo že to praktikuješ i tady?
Informátorka: No mně právě přišlo, že v tomhle jsem třeba měla výhodu to, co já tady studuju,
tak je to docela dost podobný. Víš, že si třeba hodně ve škole se hodně píšou eseje, tak na tom
jsem byla docela hodně zvyklá na ty větší texty a tak. Myslím, že bych tak nějak úplně třeba tak
něco hodně obohatilo, že bych to prostě přivedla tady do svýho studentskýho života, to si
myslím, že ne, protože si myslím, že jsem na tohle už byla naučená jako by, že jsem měla tu
výhodu v tom, co jsem třeba tady studovala, ale je pravda, že některý, nekteří studenti mi říkali,
že třeba vůbec nebyli zvyklý mít jako ten systém, co je v Dánsku psát jako tu práci a že jsou z
toho bylo v šoku. Že neví, jak to mají napsat třeba. Takže myslím si, že bych úplně jako třeba
nějak změnila svůj studijní, jak se učím, to myslím, že ne.
Já: A například, jaké vzdělání dostáváš tady v porovnání s tím jaké si dostala tam ve škole na tak
ako to hodnotíš?
Informátorka: Jo, já chápu, no..počkej..myslíš jestli jsem tam jako, že jestli mám pocit, že jsem
tam získala daleko lepší vzdělání za ten kurz než tady?
Já: No třeba jestli ta výuka po návratu tady ti vyhovuje, alebo ako ju hodnotíš?
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Informátorka: No možná, že mě víc vyhovovalo tam, že mi přijde, že tady toho musím jako plnit
tak moc a některý věci tě třeba ani tak nazajímaj a musíš je udělat, protože jsou povinný a že
toho jako máš, tak moc, že prostě mi přijde, že člověk to jako odbyde. Víš, že si jako řekne: „jó,
tak teď udělám tu zkoušku, to prostě napíšu“ a že ho třeba ani moc nezajímá, jak to napíše A že
tam člověk víc, jak to bylo všechno hodnocený jako kreditově třeba víc, kdybych to jako měla,
že jsem měla víc času se věnovat třeba jednomu tomu tématu a kdyby si chtěla tak si mohla
vážně věnovat třeba dvoum tématům a možná tě to pak, když se dostaneš na ty kurzy, který sis
našla, takže tě to vlastně pak možná baví víc, že prostě vážně děláš pak jednu tu oblast.
Já: Ještě se tě zeptám, to je taková hypotetická otázka, že keby náhodou ten pobyt tam, že by to
byla spíš negativní zkušenost, zatím je to nějak pozitívné mi z toho vychází, že kdyby to bylo
negativní, myslíš že i tak by si chtěla někam jet znova na rok, alebo tak podobne?
Respondentka: No, tak to bude asi hodně hypotetický, protože jakože, kdyby měla ty negativní,
tak bych asi možná odpověděla jinak než když ti odpovím teď. Ale já si myslím, že i jakoby než
jsem jela na ten Erasmus na to studium, tak jsem jakoby chtěla si hlavně třeba zkusit i pracovat
hlavně někde jakoby v zahraničí a myslím si, že kdybych se třeba vrátila třeba vrátila z toho
erasmus a měla negativní zkušenosti, že by se mi tam z nějakýho důvodu hodně nelíbilo, tak
jsem myslím, že bych stejnak, že bych zvolila i jinou zemi třeba vzdálenější třeba Ameriku nebo
něco, jakože bych si chtěla od tý Evropy odtrhnout, kdybych měla tu negativní, ale že bych
možná chtěla stejně jakoby zkusit jako ještě vyject a žít takhle někde. Protože tak stejnak člověk
slyší od různých lidí, já jsem slyšela spoustu negativních zkušeností třeba právě na Dánsko na
erasmus někde takhle. Stejně jsem jakoby tam chtěla ject, i když jsem věděla o těch negativních
věcech. Takže si myslím, že i kdybych měla negativní zkušenost, tak bych zase slyšela o někom
kdo měl hrozně super zkušenosti, takže bych byla pozitivní, že já pojedu ještě někam jinam.
Já: A teď teda ta poslední otázka...Co pro tebe znamená domov a jak by si charakterizovala
domov. Ako by si skúsila vyjádřit co je to domov?
Informátorka: Neřekla bych, že domov je tam kde se člověk narodí a kde vyrůstá, asi domov je
tam kde člověk prostě má lidi, který jako považuje za svojí rodinu nebo že nemyslím jako
příbuzenstvo ty co by měli prostě tvořit ten domov a asi nějaký místo, kde se člověk cítí dobře a
kde se právě cítí jako že je doma, prostě tam chce být, nebo nevím, jak bych to řekla a prostě že
je rád na tom místě a že je v tý kultuře a i obklopen lidma, kterýma chce být oblkopen a že v tý
kultuře to nemusí být přímo vázano na to, že je to Česká Republika. I když ono je to takový, já
nevím, já vždycky jako trochu váhám, protože si stejně říkám, že i kdybych někde žila pak a
možná bych říkala domov nějaký jiný zemi. Tak stejně si pořád myslím, že bych si možná pořád
říkala jako ten původní domov je tam kde máš jako ty předky, já nevím. Jako, že bych si stejně
říkala, prostě že Praha je jako můj domov. Jako že doma je už někde jinde. Ale myslím si, že je
to hlavně o těch lidech. No prostě že si s těma lidma a tak, že to tvoří ten tvůj domov a identitu a
tak. Než přímo, že by to tvořilo město nebo prostě takhle nebo stát nebo něco takovýho.
Já: A vybavíš si ešte ako si vnímala ten domov předtím než si odešla na Erasmus a teď? Myslíš,
že se to nějak změnilo?
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Informátorka: Je to asi víc v tom, jak jsem říkala, že víc si dokážu představit, že bych někdě žila
jinde, ale stejně je pravda, že když jsem se vrátila do Čech, tak jsem si jako řekla, že jsem doma,
že si člověk si to tak jako řekne. Že i když mě osobně se ten Erasmus hrozně líbil ten pobyt, tak
třeba jsem tu dobu, že já jsem si i chvílema říkala, že bych si tam dokázala představit jakože
bych tam i třeba žila, když jsem tam pak byla ke konci. Jako furt jsem tomu nemohla říkat, že je
to můj domov. Jako mi nepřišlo absolutně vůbec, že je to jako můj domov Dánsko. Ale asi to
bylo i tím, že prostě člověk tam jakoby neměl nějak vytvořenou síť těch lidí a všeho tohodle.
Takže prostě, když jsem se vrátila domů, tak jsem si říkala „jó, že jsem doma“, že domov je jako
tady.
Já: Jako „konečně doma!“ nebo jakoby „jéžiš doma“?
Informátorka: Řekla bych, že asi ani jedno z toho, ale prostě jakože, že jo když jsem tady šla, tak
jsem si řekla „jóó“ jako že jsem doma. Ani bych neřekla, že konečně doma, já bych klidně byla v
tom Dánsku ještě další půl roku, ale ani jakože proboha, ani jsem nebyla nějak zklamaná „jo
jsem doma“, víš jakože, ale že jsem si řekla, že jsem doma, jako že fakt doma je tady. Že to furt
cejtím, takže teď jako v tuhle chvíli, tak že domov je v Český Republice.
Já: Ďakujem velmi pekne za rozhovor. Jestli chceš ještě něco dodat, co jsme neuvedly něco
důležitého?
Informátorka: Ani ne, myslím se, že jsme vyčerpali všechno.
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Informátorka č. 6

Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Áno, souhlasím.
Ja: Čo sa ti vybaví, alebo aké sú tvoje asociácie, keď sa povie Erasmus?
Informátorka: Nó tak u mě je to takový čerstvý, já jsem se vrátila před 2 měsíci. Tak pro mě je
ten Erasmus jako takový dobrodružství a takový jako hrozně krásný období. A já jsem hrozně
ráda jako, že jsem jela. Mě se Erasmus ze začátku spájel jenom jako s papírováním, že tam je
jako potřeba udělat hodně věcí. Ale jinak se mi fakt jako vybaví takový to..ani ne jako prázdniny,
ale taková ta pauza v životě kdy je ti fakt jako jenom dobre.
Ja: Aké boli tvoje motivácie někam vycestovat?
Informátorka: Já jsem na celého bakaláře nechtěla nikam jet. Říkala sem si že nikam nepojedu že
na to kašlu že budu mít splněného bakaláře nejdřív tady a pak si třeba najdu práci. Sem nechtěla
odject, ale nikdy jsem to neviděla že bych jako odjela studijně,ale spíš jako někam pracovat nebo
kdyby přišla nějaká výměnná stáž a pak tam v práci kde sem dělala tak tam všichni byli jednou
za život někam vycestovaní a další studentka co tam se mnou byla právě tak ta právě dokončila
bakaláře někde na nějaké vošce a dodělávala bakalář.Kamarád ji řekl že jestli chce titul z
karlovky tak ať de jako na FHS že to nebude tak hrozné. Ona se pak úplně spontálně přihlásila
do Londýna a my jsme za ní byli na Silvestra, tam jsem poprvé viděla erasmus v Londýně. Byla
spokojená a všechno super neplatila tam jakože nic a všude byli mezinárodní lidé a všichni
hrozně přátelští. Vlastně to bylo v prváku na navazujícím magisterským a já sem si pak hned a já
sem si potom podala v únoru přihlášku. Ve mě to tak hlodalo že už ona odjížděla protože sem
viděla celý ten proces a nepřišlo mi to tak hrozné. Poslala životopis žádný pohovor vybrali a
předměty si vybrala v pohodě a dostala kolej. Všechno to šlo nějak lehce a prostě odjela. Sem si
začala říkat že to asi nebude tak hrozné a k tomu ještě ona nebyla tak dobrá v angličtině. Sem si
říkala že když to zvládne ona nějak přežít s tou angličtinou tak že by to nemuselo být tak strašné
a vlastně v únoru sem si podávala přihlášku akorát to bylo už tak sem si dala ten Greenwich, ale
už to bylo takové jako že sem to tam viděla a už mi ho ukázala viděla sem kde jsou ty třídy kde
bych asi tak bydlela tak sem si říkala že bych přeci jen chtěla něco trochu dobrodružnějšího a ne
že tam jenom za šest měsíců pojedu znovu a ještě bych tam asi potkávala ty samé lidi co tam byli
normálně studovat. Ne všichni byli sympatičtí, tak sem si říkala že radši nebudu vědět do čeho
jdu, než pak už stoprocentně vědět jak to tam vypadá. Bylo to takové až moc jednoduché moc
malý zážitek samozřejmě kdyby mě nevzali nikam jinam tak bych to neodmítla ale říkala sem si
že když se dostanu do jiné části Londýna tak jedu.
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Já: A dôvody prečo si sa rozhodla někam vyjet ?
Informátorka: Tak vzhledem k tomu jaké dva obory studuji tak sem si říkala že čím víc toho
budu mít v životopise tím líp. Angličtinu sem dělala už od druhé třídy na základní škole nás naši
dali do jazykové třídy pak sem si na střední udělala certifikát ersíčka papírové věci k té
angličtině ale neměla sem tam žádný měsíční pobyt někde. Já sem angličtinu učila na pobytovým
anglickým táboře v létě ale to bylo někde v Beskydech takže taky nic moc prezentativního takže
sem si říkala že to taky pomůže s angličtinou což taky pomůže do práce. Ta firma ve které sem
pracovala fakt nadnárodní a jsou tam lidé kteří nemají absolutně žádný certifikát takže to bylo
takových dost pracovních důvodů. Bakaláře sem skončila po třech letech že jsem neprodlužovala
tak jsem si říkala že stejně kdybych nejela tak skončím ve 24 letech školu nebyla bych student
práci sem musela nechat jak sem dělala dvě školy tak už to nešlo stíhat říkala sem si že možná to
bude lepší když tam uvidí prostě tadyhle školu v Londýně než celou slavnou Karlovku a tady ty
humanitní obory ale s tady s tím sem si říkala že jako když to takhle de našetřeno sem měla
odstudováno sem měla jakoby relativně v dobrém čase tak sem si říkala že pojedu...Jako na
letišti už sem si říkala, jestli mam za potřebí ten stres kolem toho, ale zpětně sem ráda. Teď úplně
zpětně si nemyslím, že by to bylo zase tolik do toho životopisu, ale tehdy sem si říkala, že
alespoň položka navíc.
Já: Akým spôsobom si si hledala nebo sis nacházela nějaké přátele a jak k tomu docházelo?
Informátorka: Nakonec se to ukázalo jako jedna z nejlepších voleb co se mohla stát. Oni se o nás
starali od prvního e-mailu až do posledního rozloučení minulý týden. Přijeli už jsme vlastně
týden před odletem. Přijeli jme na letiště tam už byli takové cedule. Bylo už tam asi tak 20 lidí z
nějakých jiných zemí tak tam už jsme se začali bavit spolu už jen co přistávalo letadlo jsme byli
spolu pak nás odvedli a naložili do autobusu a tam už s někým sedíš vedle sebe a samozřejmě
vyplašení všichni stejně takže už tak jsme se začali bavit odvezli nás přímo na kolej na koleji
nám ukázali kde máme podepsat jaký papíry s těmy papíry ukázali nám pokoj a odnesli kufry do
pokoje pak jsme se potkali před kolejí autobus nás odvezl do nákupního centra jako že tam
můžeme chodit nakupovat a aby jsme si nakoupili ty těžký věci aby nám je odvezli na kolej aby
jsme je nemuseli tahat sami takže už i přitom nakupování si tam povídáš s těmi lidmi. Jsme si
nakoupili a ta to ještě bylo tak že my jsme se nedrželi tak jako jen erasmáci, protože ten
Middlesex má velké procento zahraničních studentů jako i na plný úvazek, ne jen tady ty
výměnný pobyty a prostě strašně moc lidí z různých zemí tam na bakaláři.. Takto nás drželi i s
těmi nastupujícími prváky takže já sem se tam první dva dny se někoho zeptala tak ne ja studuji
tohle na tři roky bakaláře a všem bylo tak devatenáct. Já sem nebyla o tolik od nich... mě bylo
dvacet tř,i ale prostě když sem chtěla vědět kam se mám dostat jako erasmák tak oni jako no to
já nevím prostě dostali jiný pokyny protože tak prostě byli na jinym programu takže než sem
našla nějakého erasmáka na výměnný pobyt tak to docela trvalo tak tři dny. A ten první den nás
povozili a ten druhý den nás odvezli na univerzitu, aby nám ukázali kudy se chodí na
univerzitu..tak to nás odvezli tam .Tam nám všechno ukázali dali nám programy došli jsme do
místnosti kde se zapisují předměty a tam už mi došlo že to sou všechno erazmáci tam jsme se
začali bavit protože každý hledal někoho kdo tam bude na tom Erasmu ja sem dokonce po nějaké
haluzi tam holka měla nějaký dotaz a když říkala to příjmení tak to končilo na ová.. si říkám tak
ta bude ze Slovenska možná Češka. Češka z filozofické fakulty tak dobrý, ale nebydlela na koleji
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ale v soukromím bytě...tak to jsme začali dávat dohromady co je třeba udělat a tak no..A hlavně
než jsme tam odjeli tak nám posílali nabýdky, balíček výletů asi za padesát liber čtyři nebo pět
výletů tak na těch výletech jsme se potkávali no a to začneš potkávat ty samý lidi protože ti co
sou tam na plný úvazek tak víš že v tom Londýně budou minimálně tři roky nebo možná zbytek
života takže ty na výlety moc nejezdily ale mi co jsme tam byli na půl roku nebo na rok tak jsme
chtěli vidět všechno takže jsme se těmi samými lidmi začali potkávat na všech těch výletech a
všech těch akcích ještě tam byli asi tři koleje a byli jsme rozdělení do autobusů podle kolejí takže
už si věděla že ty lidi jezdí s tebou na kolej a pak když odcházíš z toho autobusu tak vidíš kdo de
za tebou do té tvojí budovy popřípadě de o patro víš než ty takže to se dalo rychle dohromady
kdo se zná a kdo ne a pak tam bylo hrozně moc akcí pro ty prváky (střelnice, kolotoče, jídlo
zadarmo) první dva dny nám tam pořád rvali jídlo zadarmo a nějaký poukázky do školní jídelny,
aby jsme se najedli a ke konci týdne nám tam představili jako erasmákům nějaký psychology,
kdyby nám bylo nějak špatně tak máme svoje psychology kdyby se něco nezvládali takže to bylo
hrozně jednoduchý já kdybych tam chtěla být nespolečenská a s nikým se nepotkat tak by to byl
problém protože už jenom těma výlety jseš pořád s někým a když je někde hodina rozchod tak
tam nikdo nechce chodit sám a dívat se někde takže to nebyl absolutně problém oproti ostatním
lidem těm kamarádkám protože na té koleji to bylo tak že tam bylo jako byt bylo pět pokojů,
každý bydlel sám, každý měl svůj záchod, koupelnu a společná byla kuchyň většina těch lidí co
sem tam potkávala tak tam s těma spolubydlícíma společně večeřeli a společně vařili v té
kuchyňce a dost se tam spolu stýkali v rámci toho bytu a tam kde sem byla já sem vychytala že
nejméně tři už končili bakaláře nebo magistra, tak to byli lidi co tam byli déle jako zahraniční
studenti, to jo ale měli dost své práce takže jsme se v té kuchyňce ani tak nesetkávali tak jsme se
jen pobavili a každý si zase šel... mě to třeba vyhovovalo protože sem mohla být společenská
když sem chtěla být společenská, vrátila sem se na tu kolej a měla sem klid, ticho nikdo tam nic
nevyřvával kamarádka zase měla jiné, tam přišla do prváku a měli párty každý den, takže když
se vrátila z výletu už utahaná, tak jsme se tam tak bavili, tak nemohla spát, protože tam do čtyř
do rána řvali a byla tam ta párty tak to ji taky nepřispívalo, ale ty ostatní lidi se tam znali dobře ty
lidi z toho bytu a ještě ten společenský život.
Ja: Jak by si charakterizovala ty lidi, s kterýma si tam byla a trávila čas a co jste vůbec dělali?
Informátorka: Všechny byli mladší než já, všechny zarytě věřící, takže nedotknutý žádným
vztahovým dramatem. Jedna byla z Ameriky z Floridy takže zarytý křesťan pak muslimka z
Německa a křesťanka z Belgie tradiční z farmy měla asi čtyři sourozence a ta z Německa spíš
dělala hodně atletiku a tam mě nejvíc spojovalo, jak vždycky byly úplně vyplesklý že jim kluk
něco řekl nebo napsal a jestli mají odepisovat a mě to jako bavilo celý ty čtyři měsíce jim tam
dělat ty terapie. Byli oproti českým holkám prostě tak jak ja sem to měla na střední tak oni to
prožívaly na té vysoké což pro mě byla úplně bizardní situace. Ale jinak všichni ty lidi..s těma
klukama co sem se bavila, tak tam tě nejvíc povahově spojuje to že máš nějakou touhu odjed
protože to je zaručeně společný se všema protože tam si na té výměně a když to byl kluk z
Islandu nebo z Dubaje a ten tam byl na plný úvazek a spojuje tě to že si chtěla někam vycestovat
i kdyby ses s nima neměla bavit o ničem jiným, tak se můžeš bavit jako s nima alespoň o tom jak
to u nich funguje, například ten systém těch škol a tak.
Ja: A keď si spomenieš ešte alebo vybavíš nejak tie prvé dni po príchode, tak…
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Informátorka: …To bylo strašný..
Ja: …tvoje pocity alebo tak, možeš mi to popísať?
Informátorka: …to bylo úplně hrozný. Hele, Erasmus má v podstatě dvě fáze. V první polovině
tam nechceš bejt a druhou půlku času v podstatě nechceš odjet jako. Takže na Erasmu jsi v
podstatě konstantně nespokojena, protože buď chceš být zpátky doma, nebo rozhodně jako domů
nechceš jet. A tak to má asi každej, nebo jako zhruba v kostce. A ty první dny jako…Mě bylo
nejhůř asi po cestě na letiště, na letišti a na čekání na to letadlo, a v tom letadle…to je takový
jako, že prostě už se to nedá vrátit, už už tam prostě jseš, už jses rozloučila s těma lidma co jsou
jako tady a už tam prostě letíš a vůbec nevíš jako, jak to tam bude. Vůbec prostě nevíš, jestli tam
budeš 4 úplně měsíce sama, protože si s nikým nesedneš, nebo prostě jestli to za tejden vzdáš a
přiletíš zpátky, nebo jestli jsou nějaké papíry blbě vyřízeny a tak no. A pak když jsem přijela
nebo přiletěla na to letiště, tak to bylo takový hrozně ráz naráz, tam byli furt nějací ty lidi, jak se
tam o nás starali. To bylo jak ping-pongový míček prostě, furt tě někdo někam posílal, někde
máš být v tolik a v tolik, někde musíš toto, tamto, tohleto a to, takže já sem se první asi 4 dny
vracela úplně mrtvá na ten pokoj, takže jsem nepřemýšlela vůbec o ničem, vždycky jsem jako
stihla vyřídit nějaký skype tady z domova a šla jsem spát, protože prostě ráno jsem zase vstávala
někam na nějaký výlet a tó… á takže já jsem, mě bylo nejhůř někde na pomezí České republiky a
Londýna. Potom tam jako to bylo dobrý, když byly ty výlety, ty první těch 14 dní to ani já nevím
jak to proběhlo, to bylo furt něco, a pak byl blbej tak jako první víkend co nebyl žádný tady z
těch výletů a člověk fakt jako se musel zabavit sám. A teď já jsem, já jsem třeba po těch, no to
byly asi 3 tejdny, já jsem už ani neměla sílu někam vyrážet. Což jako na jednu stranu jako dobrý,
je to tvůj problém, zůstaneš na tom pokoji. Na druhou stranu máš v sobotu večer takovej ten
pocit, že ten Erasmus hrozně jako nevyšel. Protože je sobota večer a ty sedíš doma nebo jseš na
skype-u s někým z domova a nemáš prostě co dělat, ne? A máš takový ten pocit, že takhle ten
Erasmus nemá vypadat jako. Každý Ti říkal, že každý den, každej víkend je nějaká párty. Tak to
jsem méla takový počit, že něco jsem udělala fakt, fakt jako blbě. A že asi nejsem ten správnej
člověk na to bejt na Erasmu. Ale pak když se bavíš prostě v pondělí s těma dalšíma lidma, že jo,
že taky byli úplně mrtví, že nikam nešli prostě, že to, tak se zas jako uklidníš, žě okej, není to že
by jsi byla nějaký asociál a ale prostě nikomu se tam nechtělo. No ale jinak jako asi to byl jedinej
takovej blbej stav. Jenomže nás na to, jakože jsme měli takové štěstí, že nás na to upozornili ti
psychologové, že se to stává. A že jako jseš pár dní jako doma, nebo nic neděláš, ačkoliv ty sama
chceš nic nedělat, takže potom zpetně máš jako výčitky svědomí z toho, žes ten pobyt jakoby
nezvládla, protože ti všichni říkali, že se prostě furt má pařit jako a že tys to nezvládla a nemáś ty
kamarády a prostě je to úplně jinak, než ti každý říkal no.akže nás na to jako upozorňovali, ale
byl to takovej jako divnej pocit, víš že si, že si..a přitom to je tvoje rozhodnutí…Ale ty první
dny, jako já říkám, to bylo fakt tak strašně rychlý, že já jsem…A hlavně já už v tom letadle, jsem
vedle tebe, byl nějaký týpek, který letěl do Ameriky a hrozně se bál, že ho vrátí jako z
imigračního ve státech, že ho vrátí zpátky – i když tam letěl za bráchou. Takže s tím jsem se tam
bavila celou tu cestu. Takže já jsem si ani nějak moc neprožila ten obrovský stres. My jsme totiž
byli vynervovaní oba dva jsme se báli. A tak jsme se bavili jenom o tom, jak je to hrozně hrozný.
Ty vole, to je hrozná cesta. Ale to no, fakt ty první dny to tam bylo strašně rychlý.
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Ja: A například pripravovala si sa na to, na na ten odchod nejakým spôsobom?
Informátorka: Hmmm, no hele oni, oni nás dost jako připravovali. Tam totiž si musela... Když jsi
dostala kolej, tak ti z koleje poslali takovej jako online tutoriál proste o živote na kolejích, který
jsi musela jako si přečíst, odpovědět tam na otázky, vyplnit ty věci, co to chtělo a pak ti ty
vyplivlo certifikát, že jsi proškolena o životě na koleji. A ten certifikát jsi jim pak dala, jakože jsi
udělala ten test na tom internetu – prostě magoři. Takže to jsem byla proškolena jako o tom, 3D
prohlídku koleje jsem musela absolvovat prostě online a tak a za to jsem dostala ten certifikát.
Aaaa vlastně na tom letišti nás čekali, tak to jsme si taky rezervovali už předtím. Ten balíček
těch výletů, to už jsme taky rezervovali už předtím. Takže já jsem měsíc dopředu, nebo jako na
celý měsíc říjen..No na celej říjen jsem měla prostě něco. A jediný, co jsem tady tak jako
chystala asi, tak jsem napsala asi 2 plný moci pro mamku a pro bráchu, kdyby něco někdo chtěl z
univerzity…á ja jsem si patila kolej celou tu dobu co jsem byla pryč, tak jsem si tady držela kolej
A tak tam jsem aspoň, tam jsem ty věci dala, takže ty, na který nechci aby se prášilo nebo ty, tak
ty cennější věci jako dokumenty jsem odnosila k bráchovi. Takže jsem se spíš snažila
zakonzervovat ten pokoj, aby se jako nic moc nemuselo stát, když se tam někdo nastěhuje. A
jinak jako, já jsem tu angličtinu měla už předtím, koupila jsem si průvodce Londýnem, nebo já
jsem ho dostala od někoho na rozlučkové párty nebo něco takového. Nevim. Ale jinak jako, tam
to bylo, oni nás dost jako připravovali, celou dobu jako. Každej měsíc ti psali, jestli jsi v pohodě,
a že máš udělat ještě toto, toto, tak ať to jako vyřídíš. No Takže oni nás na to tak nějak…
Ja: No a čo sa týka trebárs vzťahov s domovom, bola si v kontakte s domovom? S rodičmi,
kamošmi alebo tak? Čo ste riešili, kvôli čomu ste sa kontaktovali?
Informátorka: No hele, tam jako tak, hrozně super věc tady na celém tom pobytu bylo, že já jsem
si teďka současného přítele našla asi dva dny předtím, než jsem podala přihlášku na Erasmus.
Takže to byl super vztah, kde jsme prostě už od začátku jako tušili, protože oni tě vždycky
někam vezmou. Takto bylo jako super, super a od září někam odjedu. No tak to bylo takový jako
těžký nebo těžší, protože prostě po půl roku vztahu, když je ..když není úplně nahouby od
začátku, no tak toho prvního půl roku je samozřejmě idylickejch. A teď máš tady z toho jako
odjíždět a riskovat, že jako jsi potkala někoho, s kým je to všechno super..a..a odjedeš a možná
sice si jako zapíšeš položku do životopisu, ale možná jako na té druhé životní straně se to prostě
celý jako sesype, protože prostě ty jseš pryč. No a tak toho jsem se jako, ja jsem se toho bála, ale
jako ze začátku, když jsme spolu byli jako třeba měsíc, takový to, kdy jako ani nevíš, zda ti to
nějak dopadne, a zda tě ten druhý člověk víc jako vytáčí nebo přitahuje, takový to jak ještě ani
nevíš, zda z toho bude vztah. Ale pak když jsem odjížděla, jsme se prostě poznali za toho půl
roku, tak jako to, že by sme se nerozešli. Já, já jsem na to ani fakt nemyslela, já jsem z toho,
vůbec jsem z toho neměla strach, pro mě to bylo..Jako on je takovej člověk, že hlavně on to
vůbec neřešil, jakože možná, že by se něco stalo. Takové jako, no tak odjedeš, no tak si budem
volat a pak zase přijedeš, tak jako, jako nic ne. Ne jako, že by mu bylo jedno, že odjíždím, ale
prostě tam jako nějakej rozchod nebo krize prostě nebyla, nebyla možnost. No takže spolu jsme
byli v kontaktu vlasně v podstatě kromě víkendů, kdy on jezdíval domů nebo já jsem toho měla
víc. Aj když zůstaval v Praze, tak to jsme si volali i o víkendech, jak to tak nějak vyšlo. Nebo
takhle, my jsme spolu byli v podstatě na skype-u každej den když to oběma vyhovovalo. Že
nebyl den, kdybych jsi řekla, ehmm sice sedím tady na koleji, ale nemám náladu, nebudeme si
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volat. Nebo on jako by, no na večer nic nemám, ale no víš co, prostě nebudeme si volat.
Vždycky když měl fotbal, nebo já jsem byla pryč, nebo on byl pryč, tak jsme spolu v kontaktu
nebyli. Jinak jsme spolu byli vždycky, když to šlo, tak jsme spolu mluvili. Takže, tam jako, tam
fakt jako absolutně žádnej problém. On pak přijel na tejden někdy v listopadu nebo tak nějak.
Takže přesně jakoby v polovině toho, co já jsem tam byla, protože já jsem se tak v polovině
prosince vracela na Vánoce, že jo. Takže my jsme spolu nebyli v kuse asi já nevím, 6 nebo 7
tejdnů. Což jako není v podstatě nic. No a, a z domova, tak to jsem vždycky, s mamkou jsem
byla na skype-u, to jó. Taťkovi se za čtvrt roku nepodařilo nainstalovat skype. To bylo hodně
dobrý, jako. On si ho nainstaloval někdy v lednu, a volal mi, že to, že teda dobrý, že má ten
skype a že se chtěl domluvit, kdy teda může přijet, ne. Že tak třeba únor, březen. Říkam, jako
tati, já mám letenku domů za 4 dny, jako. Fakt? Ja jem to asi jako poto..., kdy se vracíš. Říkam,
to asi trochu jo. Tak tím jsem byla v emailové, ehm v kontaktu přes email, kdy jsme si vždycky
vyměnili takový ten souhrnný email, jako co se stalo. A hlavně, asi jako nej…nejlepší kontakt co
se mi osvědčil…já jsem nechtěla dávat fotky na facebook, aby prostě tě tam každej ty jo
vočumoval, jako že jseš v Londýně, hlavně pár lidí, když se to dozvědělo. Tak to byli lidi, se
kterými jsem v podstatě nebyla v kontaktu, a ti mi volali, čáu heletak prej letíš do Londýna, my
by sme s přítelem se tam taky chtěli podívat, mohli bysme u tebe v listopadu jako bydlet a tak.
Rozumíš. Takže. A já ne že bych tam nechtěla návštěvy, ještě jedna kamarádka za mnou byla,
dvě to nějak padlo, že měly přiletět a pak to nějak nevyšlo. Ale ono prostě ty 4 měsíce..Ty totiž v
tom záchvatu toho strachu z toho odletu si prostě nadomlouváš tisíc lidí, kteří tam mají přiletět,
abys jako náhodou nebyla sama. Jenže když už tam jseš, tak si to chceš jakoby užít, ne že si to s
těma kamarádka odsud neužiješ, jo? Jasně, že jo, ale prostě je to stres, že jo. Máš se o ně prostě
starat, máš řešit jejich letenky. Teď na takovém pokojíčku prostě dva, že jo? Teď ještě do toho
nějaké eseje a to. No takže takové ty hrozné záchvaty, jak jsem měla na každý týden
domluveného někoho kdo přiletí, tak to mě dost jako rychle opustilo a bylo to takový jako, týyy
jo, tak doufám, že tohle nevyjde..a doufám, že tamto…protože to nestíháš…prostě nestíháš, tam
mít každej víkend někoho a navíc je to hrozně finančně nákladný, protože ty lidi se chtějí
samozřejmě támhle podívat, támhle jít a to, a teď jako jedna cesta metrem, já nevím, nevím
prostě 5 liber. No, ale nakonec se to nějak usadilo, že za mnou byl přítel a kamarádka. A to, a
tak, tak, s tím jsem byla přes skype, s mamkou jsem si volala na skype-u a asi jednou u toho byla
i babička, aby mě teda jako viděla, kde teda žiju a to..s bráchou to jsme si psali na skype-u nebo
na facebook-u..no ale to jsem chtěla říct, že jsem nedávala ty fotky na facebook, ale dávala jsem
je na rajče, áa.. prostě…dva dny potom, co jsem přiletěla nebo tak, jsem prostě poslala
hromadnou zprávu na fb a na email, těm co nemaj facebook, že prostě tady na tom odkaze budou
jako fotky a že kdo chce, tak ať to prostě sleduje. Takže ty lidi jakoby se jako dívali na ty fotky,
ti co chtěli, že jo. A pak mi psali třeba do zpráv na fb, že jée ty jsi byla tam a to vypadá fakt
super a to, takže jsem si prostě, jakoby oni byli se mnou v kontaktu víc, než já s nima,že jo,
protože jako viděli ty fotky, co se děje, a to, a já jsem se snažila to tam dávat jakoby co nejdřív,
kdy se něco stalo. Tak to se mi osvědčilo jakože fakt dobrý, a třeba i taťka pak neměl takovou
potřebu mi vypisovat nebo vyvolávat nebo nebyla to taková komplikace, protože viděl, kde jsem.
Já sem ty fotky musela tam k nim dávat komentář, protože to mi napsal hned v prvním emaiu, že
jako abych tam někde vylepila, fotky a nenapsala co to je…tak to jsem vždycky k nim dávala
popisky. Takže oni vždycky věděli, kde jsem. Babička se na to chodila dívat sem tam k nám
domů, že jako kde jsem teda byla. Noo a to, a většinu toho kontaktu jsem měla
zprostředkovanýho jakoby přes přítele, že jsem věděla, co se tady děje, prostě, co kamarádky a
tak. Takže ani, ani s tím kontaktem nebyl jako absolutně, absolutně žádnej problém, že bych jako
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vyloženě o někoho vyloženě jakoby přišla tím, že jsem byla čtvrt roku pryč. To, to jako, to vůbec
ne…
Já: A ako dlho si tam vlastně bola? Koľko mesiacov?
Informátorka: Noo, čtyři.
Já: Štyri?
Informátorka: Čtyři nooo, jeden, jeden semestr. Noo, to je víc než čtvrt roku vlastně, 4 měsíce. A
to, takže, s těma, těma kontaktama jako. Pak mi vlastně posílali nějakej balíček ještě taťka,
protože jsem dostala chuť na Tatranky a tak mi poslali Tatranky prostě. Jo a jěště kamarádka mi
posílala, ona hrozně ráda posílá věci do zahraničí..tak ta mi posílala nějaký pohledy a fotky a
dopis a pak když byla v Louskne myslím, když tam byla na výletě, tak mi posílala odtama
pohled . Já jsem ty kontakty měla takový jako, jako různorodý, ale rozhodně né prostě násilně,
žebych byla domluvena, že každej pátek volám domů, tak to rozhodně ne. To ne no.
Já: No a vedela by si mi eště popísať ich životný štýl, myslím tých ľudí v tej Anglii alebo v tom
Londýne konkrétne?
Informátorka: Noo, jako životní styl je asi takovej, že za čtvrt roku jsem potkala 3 Brity. Jakože
2 učitele a jednu holku na koleji, jo a ještě asi jednoho kluka. Takže 4, o kterých jsem fakt
věděla, že jsou jako Briti, no.Tak to je asi takový jejich životní styl, že prostě jako nejsou nikde a
všude jsou jako všichni ostatní. V každé přednáškové místnosti byla minimálně jedna holka se
šátkem kolem hlavy, minimálně jeden někdo černé pleti a minimálně jeden někdo prostě z Asie a
tak Tak fakt, fakt, na každou jednu přednášku, co jsem přišla, tady tohle bylo fakt zastoupený.
Ale to, on byl asi dost specifický ten Middlesex dost jede na to, že tam prostě mají zahraniční
studenty, má svojí pobočku v Číně, a v Dubaji mám pocit má campus. No takže oni se snaží to
být taký jako to... No ale jinak, tak jako obecně prostě ty lidi, já jsem totiž jako mnohem větší
kulturní šok měla, když jsem přijela sem než když jsem přijela tam. Tam mi nic nebylo a tady
jsem asi 4 dny brečela jako, prostě, že nechci zpátky před Vánoci. Po Vánocích to bylo takový
definitivní, tak už to bylo jako hmm, tak jo no. Ale před těma Vánocema, já jsem to nečekala, že
mi něco bude. Takže já jsem si na ty 4 dny před Vánoci, kdy jsem přiletěla, jsem si
nadomlouvala všechny kamarády a příteli do kanceláře jsem se šla představit a tak jako. Tady
všechny ty jako chuťovky. Rozsypala jsem se už asi druhej den jako, protože jsem si hned po
příletu střihla noční tramvaj na palmovku. To byl jako silnej zážitek. No ale hlavně jakoby celej
ten šok byl podle mě způsobenej tím, že tam ty lidi jsou prostě v první řadě jsou prostě příjemní.
Ať už je to jejich povinnost nebo je to jejich povaha, to ty v podstatě moc jako nemáš šanci
poznat ..Tak jsou na tebe prostě příjemní. V obchodech, v restauracích, na ulici, všude prostě .Ty
se na 10min zastaví, ani ani ne, já jsem vytahovala letenku z kabelky, a už u mě byl prostě
nějakej tam zřízenec z letiště. Jestli je nějakej problém, jestli se něco stalo nebo jako jestli je
všechno OK. Říkám, že dobrý, dobrý, že jenom hledám letenku. A on, jo, jo jo. Vytáhla jsem tu
letenku, a on, no to musíte tam a to ještě máte čas; a to přitom to jsou informace, které ty víš, že
máš ještě čas, protože tam jseš 3 hod dopředu nebo 2. Ale prostě fakt se o tebe furt někdo stará.
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Někdo do tebe vrazí v autobuse, hned se ti omlouvá, ačkoliv prostě jenom formálně, že jako
sorry, sorry, ale aspoň prostě se ti omluví. V obchodech se k tobě chovají úplně hrozně hezky.
My jsme tam třeba s tou Američankou, my jsme tam chodili do jednoho obchodu s hadrama
jenom proto, že tam byl takovej jeden hrozně příjemnej chlápek a když nám bylo smutno jako po
domově nebo prostě se něco stalo ve škole nebo tak, tak jsme šli tam, protože on nám vždycky,
nás naoblíkal do všech těch věcí jako, pofotili jsme se tam, poté jsme to zase vysvlekli ašli jsme
pryč. A nikomu to prostě nevadilo, on věděl, že si to nekoupíme, my jsme vědeli, že kupovat
nebudeme…jednou jsme si tam něco koupili, potom jsme mu donesli nějakou čokoládu, já
nevím. Prostě jsou tam všichni hrozně příjemní a ty přiletíš tady na letiště Václava Havla, začneš
se na někoho usmívat, že toto, dobrý den, já vám tady dám pas a oni: to je jasný, ne. Hmm, díky,
tady. A, a hrozný ty vole, hrozný šok to je. A to říká ale každý, kdo tam byl, to ti stačí jako pár
dní. Na lepší se zvyká rychle. Když ty jseš zvyklá, že ti každý přeje krásný Vánoce a přiletíš sem
a tady každý prostě prodavač před Vánocemi vypruzenej, že jako má ty fronty, jako. Ksichtí se
na tebe, že jako.., já sem si třeba kupovala…to mě asi dorazilo, no ne, ale taky to nebyl jako
pŕíjemnej zážitek, jsem si kupovala blbý papíry-náplň do diáře.. …to ale asi máte vědět, jaký
máte formát, ne? Si říkám ty vole, ty buď ráda, že si to někdo tady koupí jako. A tam, tam fakt,
všichni prostě úplně pohoda, klídek. Přišli Vánoce, všichni se na ně hrozně těší, ne. Nikdo na
nikoho neštěká
Ja: A prečo myslíš, že to tak je? Alebo čím to podľa teba može byť?
Informátorka: Já si myslím, že je to dost takovej ten zarytej jako, takovej ten jako liberální
přístup ke všemu. Ať už to bereš prostě jako ekonomicky, nebo fakt v tom jeich životě, oni
prostě ví, že jsou závislí na tobě jako na zákazníkovi a chovají se tak k tobě úplně prostě všude.
Oni ví, že ty jsi zákazník prostě. V tramvaji, ne, tramvaj tam nemaj, v autobue, v metru. Jseš
zákazník prostě v jakýmkoli malým zaplivaným obchodě, v restauraci, na London Eye i ve škole
prostě. Oni jim tu školu platí, platí jim dost – to školný je dost vysoký, to je asi 9.000liber za ten
rok. Takže oni pak jakoby na té koleji tě berou jako zákazníka, protože jim platíš. Ta kolej to je
taky drahý jak prase, to bylo, v přepočtu na český to bylo asi 14.000 měsíčně. Takže já jsem
dostala stipendium, měla jsem stipendium na kontě asi 30 min a celý stipendium plus 2.000
mejch korun jsem poslala za čtvrt roku ubytování.Za toho čtvrt roku to stálo asi 60.000 prostě ta
kolej. Nebo prostě 59. Ale pak tě prostě začnou brát jako zákazníka, no. Že jako fakt se k tobě
musí chovat, že tys jim to zaplatila a oni ti poskytujou službu prostě, kdykoli. To mají takhle
jako z povinnosti anebo to, ale oni už jsou podle mě na to tak strašně zvyklí, že se k tobě mají
chovat mile, že prostě, že už jim to ani nepřijde, už nad tím ani jako nepřemýšlí, že by jako měli
bejt příjemní, protože na jejích místo, na místo prodavače, servírky, toho, toho, čeká prostě už 40
jinejch lidí, kteří prostě príjemní budou jako, jestliže ty nebudeš, tak běž pryč, když tě to nebaví,
tak tady nemusíš bejt, že jo. A takhle oni to prostě berou. A dost to mají i jako v tom, v tom
systému, nebo co jsem tak jako vypozorovala, v tom systému té školy i té koleje třeba, že oni
jsou dost pro takový jako ty rovný příležitosti. Ale jak ty s nima potom naložíš, tak to je už tvůj
problém. Oni ti totiž na začátku poskytnou úplně, úplně všechno. Ty můžeš bydlet na koleji, máš
tam zadarmo, prostě já jsem tam chodila na nějaký workshopy prostě o gramatice, o výslovnosti,
jak psát eseje. Každé úterý tam prostě v jedné místnosti byl lektor, tys tam mohla prostě přijít,
byly tam počítače nebo si vzít svůj počítač. Mohlas tam přijít, psát svojí esej a kdykoli sis néčím
v té eseji nebyla jistá, tak sis ho mohla zavolat, že prostě nevíš a jestli je to dobrý a nosit mu je,
jestli je to dobře napsané.
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Ja: Na koleji? A to bolo zdarma?
Informátorka: Na univerzitě, na univerzitě, úplně zadarmo prostě. Když jsi prostě nevěděla, jak
si najít práci, tak tam bylo oddělení, který ti pomáhalo prostě napsat životopis, odeslat věci
prostě tomu zaměstnavateli. Kdyžtak se ti pod to podepsat jakoby univerzita a tak. Tam prostě
fakt zadarmo ti pomohli v knihovnách, když jsi potřebovala nějakou speciální knihu, ona tam
nebyla, oni obvolali další knihovny, doručili ti jí. Prostě hrozně moc tady toho. A oni ti to na
začátku prostě všechno řekli, všechno ti naservírovali takhle. Ale jakoby na konci v tom
hodnocení, jakože by měli nějaký, jakože by dělali nějaké ústupky, že prostě hmm ty jseš tady
nervózní, první rok, tak to vůbec jako. Oni ti poskytli tady tohle, mohls chodit prostě na ty kurzy,
mohlas napsat prostě tu esej tady s tutorem, jako, mohla sis zavolat tamhle pro tu knihu,
nudělalas to jako, tvůj problém, mohlas prostě. A jestliže jsi to neudělala, tak nic. A ta kolej, to
zase tu kolej dostávali jenom prváci a prostě po prváku, my jsme ti tady rok dali kolej, střechu
nad hlavu – za rok ses prostě tady musela zorientovat, takže už víš, kde si máš najít bydlení.
Takže prostě bydlet někde jinde a šanci dostanou prostě ti další prváci. Takže oni jsou dost
takoví, že ti dají úplně všechno, nebo hrozně moc toho ti dají, ale nikdo tě do toho nenutí a musíš
si s tím naložit prostě ty sama. A oni ti tohle všechno nasypou prostě, nebo mě to říkal ten jeden,
co tam byl na ty 3 roky na toho bakaláře, že oni prostě ten prvák je vodili za ručičku, přesně tady
po těch jako psycholozích, sexuolog tam byl na té škole, né, nějakej prostě, hmm když oni chtěli
vyjet do zahraničí, tak to s něma mohli řešit prostě dennodenně. Prostě tam furt, tam na všechno
byl prostě nějakej člověk. A tady tohle ty máš, nebo ty to máš jako celou tu dobu toho studia, ale
v tom prváku ti to jako ukazujou, tahají tě se, tam, tam, tam . všechno. Ale pak už je to prostě
tvůj problém, jak ty zbývající roky s tím prostě naložíš, zbývající roky po tobě chtějí mít včas
zaplaceno stipendium, docházku ve škole, odevzdaný eseje a výsledky. A oni, a ale to samo i ti
učitelé k tomu mají takový přístup, že jim můžeš zavolat, napsat, přijít za nima, kdykoliv prostě,
odeslat jim celou esej, oni prostě ti ji celou zhodnotí a to, neuděláš to, tak tě klidně vykopou s
celou tou esejí a řeknou ti, nás to mrzí, ale vždyť jste mohli přijít, nebyl předci problém se
domluvit a tak. Ale oni zase ty lidi, nebo ti studenti jsou na to tam dost jako zvyklí a dost ty
učitele, ne jako, ne jako ždímají, ale prostě jim nabídli, tak využívaj těch možností, co prostě
maj. Prostě, že konzultujou to jako vždycky když je na konci hodiny, co na konci hodiny v
průběhu té hodiny je asi třidcettisíc různej dotazů, protože tam nikdo nerozumí nějakému
slovíčku, ale třeba prostě fakt jako anglickýmu nerozumí, že to je pro něho moc složitý slovíčko,
že do takové úrovně angličtiny ještě nedošel, ten lektor se ti omluví vysvětlí to prostě jinak ne, že
na to měl myslet, že je to prostě takový. Že, je to tam jako, co jsem tu viděla prostě tady takhle,
tak je to tam dost takový, dost takový jako liberální přístup no, že ti ty možnosti dají a pak ti dají
úplnou jako volnost, co ty s nima uděláš. Ale pak ti jako, pak si neberou servítky v tom
hodnocení konečným, no.
Ja: A ešte o tej škole, keby si mi to mohla popísať, ako to tam celé prebieha? Porovnať to so
spôsobom u nás...
Informátorka: No v první řadě s tím jak je to tady u nás, je to neporovnatelný. To jako rozhodně.
Ale já jsem tam jediný problém co jsem tam jakoby měla, nebo problém, takovou komplikaci –
oni ty předměty mají koncipovány na rok. A já jsem tam jela na půl roku. Oni se jich jakoby
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ptali, jestli, tady na zahraničním se jich ptali, jestli je to možný. Oni že jo, jo, jo, je to možný, ale
budu mít prostě omezenej výběr předmětů. Měla jsem si vybrat 4 předměty asi z 6 nabízenejch
nebo tak. Oni věděli, že tam pojedu jakoby přes politiku. Naštěstí ty předměty byly jakž takž
politický. Ale stejně jsem s tím tady měla jako problém. Prostože, prostě tak jak všichni byli
ochotní tam, tak tady jsou perfektní lidi na zahraničním oddělení, ale fakt super, ale náš garant
oboru, jako, to byla velká paráda, ty jo, přes něj něco protlačit..prostě k němu se dostat jako, ty
jo, a pak si všude vypisujou, jak studenti odjíždí na přední evropské univerzity např. Paříž,
Londýn, toto, toto. Ty jo a nikdo ti nepomůže s ničím. Já sem třeba…Ty jsi zapíšeš předměty,
dáš si je tady schválit, to, to nějak po hodině, co jsem měla sebou všechny sylaby jako, tak jsme
se dopracovali k tomu jako, že to jste vlastně tak ani nemusela, já jsem myslel, že to myslíte
jedno. No hrozný. No takže to mi jako schválil ty předměty a pak ty vlastně, když tam přijedeš,
tak málo komu zůstanou ty předměty tak jak jsou prostě. Protože ty si je zadáváš v postatě rok
dopředu a i tady to znáš, že se ti změní předměty, některé nejsou vypsány a tak. No takže ty si je
ještě potvrzuješ tam a pak vypisuješ protokol o změně studijního plánu nebo těch předmětů. A já
jsem tady ten protokol vyplnila v říjnů, poslala jsem ho v říjnů emailem. Nic. V listopadu jsem
ho poslala emailem. Nic. V prosinci jsem ho donesla vytištěný na sekretariát – sekretářce. Nic. V
lednu jsem si tady s ním domluvila konzullatce. A on: „noo, toto..“ – vůbec nevěděl co tady s
tím, v životě nikdy ten papír neviděl. Takže mé fakt jako celej ten pobyt trvalo, než já jsem od
něho měla zapsány ty předměty, které jsem v tu dobu, sem je měla absolvovány. No a tam o bylo
jako, no takže tam mají ty předměty, mají 4 předměty na rok většinou, po…30 kreditech? Nebo
ne. 60 kreditů za rok mají, 4 předměty, no tak ..Já jsem je měla po néjakejch 15. Nevím, prostě je
mají hrozně vysoko kreditově hodnocený, ale mají předci jenom 4 za ten rok. Většina těch
předmětů končí prostě esejí, některé mají zkoušku, většinou písemnou a na některý z nich je
docházka. Jeden jsem nějak, nebo jeden jsem měla rozdělenej na přednášku a seminář, tak na ten
seminář byla nějakých 75% docházka. Nebo vlastně jo, houby, oni tam teď změnili tu politiku,
že mají všude docházku minimálně 75%. Noo.
Ja: A čo sa týka spôsobu výuky?
Informátorka: Jo, tak to jo.
Ja:..Je to také jako u nás?
Informátorka: Ale je to dost podobný jak u nás. Tam podle mě ta rozdílnost ani tak neplyne tolik
z těch učitelů, ale spíš z těch jako těch studentů. Protože ten učitel tu znalost musí mít prostě,
prostě jako dost rozsáhlou. Protože to není jak tady, prostě přijde, odpřednáší si všechno potichu
a pak máte nějaký dotaz, nikdo nemá doatz a jde se pryč. Tam prostě ne, tam není jako, tam není
10 min, aby se někdo na něco nezeptal, prostě. Takže ten přednášející má nějakou osnovu té
přednášky, ale prostě musí být připravenej, úplně neskutečným způsobem, protože se ho tam furt
někdo na něco ptá nebo doptává nebo odbočuje nebo tak. Když jsou ty semináře jako diskuse,
tak to fakt, tak to ty lidi diksutujou pomalu, pomalu do krve prostě. A přitom ještě většinou to
dělají tak, že tě rozdělí do skupin, že ty máš být pro a ti další jsou proti. Bez ohledu na to, jakej
ty máš názor jakoby vnitřně. Ale tak jako někdy se někdo přesune, že jo. A, a takhle se prostě
diskutuje, že se dávají argumenty pro a proti. A tak já jsem měla hodně takový jako hodně
teoretický předměty. Třeba ta holka z té Belgie, ta měla i nějaký prakt…, a tá z té psychologie, ti
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tam měli i praktické předměty, a to máš prostě svoje laboratoře. Třeba tam byla holka z
Bulharska a ta studovala čínskou medicínu, no a ti měli prostě celý svoje zdravotnický centrum,
celou svojí prostě takovou prťavou farmu, kde měli ty bylinky a tady ty všechny věci, tak tam k
tomu chodili. Lidi co tam byli na ekologii tam měli svojí farmu, jako eko farmu v rámci toho
kampusu. Psychologové tam měli prostě jakoby svoje studia, laboratoře, výzkumné místnosti,
prostě milion tady toho zázemí, aby ať už studuješ cokoli. A tam těch oborů bylo jako
neskutečně moc. Třeba čínská medicína by mě nikdy nenapadlo, že se to prostě dá studovat. A to
ani není bakalář na 3 roky, to je dokonce bakalář na 4 roky. Hrozně drahý. A a to, takže tam má
prostě každej tady ty věci.. A třeba ta holka z Německa, co tam byla, tak ti měli nějákej , ona tam
byla na nějaké ekonomii, ale zaměřena na takové to jakoby poradenství, takovej ten prostě
konzultant. A měli tam nějáky tady ten předmět – a on prostě každé té skupině, jo ještě se tam
hrozně moc pracuje ve skupinách. A, tak každé té skupině prostě domluvili firmu, do které oni
prostě jeden semestr docházeli, dívali se tam na ten proces toho všeho a pak jim sestavili prostě
plán jakoby poradenské, konzultační – co mají dál dělat. A ty firmy, když si ho vzali, nebo když
byl dobrej, tak si ho tam klidně prostě nechali, ne, ale škola ti prostě domluví firmu. Já když jsem
teďka nastuovala do věznice, tak jsem měsíc kolem toho musela lítat sama jako. Nikdo mi tady
ne..ne..nedal nic a tam prostě v rámci jedného předmětu tě navezou prostě do firmy a ty se tam
seznámíš s těma lidma a je dost velká šance, že tě prostě tam pak vezmou. Takže je to dost
takový jako.. A on je asi hodně rozdíl v tom, že prostě… Když je tam 21.000 studentů a
minimálně prostě 75% z nich ti dá 9.000liber jako, tak ono to je pak asi taky jiný s těma
zařízeníma a ti učitelé jsou jinak motivování, protože prostě podle mě jsou celkem dobřě placeni.
Ti, oni tam ještě mají šanci dostat to celoživotní, zaměstnanecký místo, že budou jako
zaměstnáni jako na furt, někde v nějakým institutu. No takže, je to tam, třeba ty předměty mi
přišly jako mnohem jednodušší než tady. Je jich mnohem míň, že jo. My jsme např. v prváku
měli úplně bězně 8-10 předmětů na semestr. A tam máš 4 na celej rok prostě. Zase na druhou
stranu ty 4 předměty, je umíš fakt dobře. Máš tam obrovskou příležitost se v nich zorientovat.
Máš je fakt jakoby, jim rozumíš. Ne jenom, že je umíš, že se to nadrtíš na zkoušku, ale rozumíš
prostě těm principům, jak to v tom daným oboru funguje. Takže je to takový jako, tady podle mě
je pro nás absolutně nepředstavitelný, že ty by sis za rok vystačila prostě se 4ma předmětama. A
měla nějakou kvalif…I když ono asi stejně když vylezeš odtud a jdeš někam do práce, tak jako si
myslím, že z té školy použiješ tak 4 předměty jako rozsahově. Takže to tam není ani nějak
vyloženě blbě nastaven ten systém. No a jěště jako rozdíl, co tam mají, tak mají magistra mají na
rok. A to jsem si říkala, že kdybych se jako, kdybych se na to studování v zahraničí zaměřila
dřív. Stačilo by tak o rok, o dva, tak bych neodjížděla na Erasmus, ale normálně bych tam odjela
na magistra. A udělala sem, třeba ta holka, co tam byla na psychologii, ta byla tam na magistrovi
na psychologii na rok. Takže ona tam s nima udělala všechny ty magisterské předměty. S tím
rozdílem, že ty lidi po tom roce dostali ten titul a ona ne, protože ty jsi z Erasmu nemůžeš odvízt
titul prostě. No takže, je to takový jako, je to tam trochu, trochu jinak. Ale nemyslím si, že tam
jsou prostě o hrozně moc chytřejší profesoři. To, to asi ne, ale víš tam fakt funguje takový
to..tady ti říkají kolegyně a pane a toto a jsme si tady všichni rovni, no to víš, že jo, určitě,to ani
náhodou. Ale tam, tam už je to dost jako na té úrovni, že ti žáci dost jako kriticky prostě dotazují
těch vyučujících a ti vyučující se nad tím jako neuráží, nešikanujou tě za to, ale normálně se ti
snaží jako odpovědět a fakt ti dávají ten pocit, že se můžeš zeptat na všechno jako. Plus ještě
většinou ty eseje, u nás asi ne, že jo, u těch erasmáků, ale většinou ti ty eseje hodnotí dva lidi
jakoby nezávisle. A jakoby ten tvůj vyučující a někdo jiný, že jo. Takže, je to takový jakože,
aspoň pro ten pocit. Nebo pro ten pocit, já si třeba myslím, že to tam fakt funguje dost férově.
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Ale i kdyby to měl být jenom pocit, tak se prostě snaží v těch oficiálních stanovách zaručit co
nejvíc férový přístup. Ale jinak je to tam mnohem, mnohem jednodušší než tady ta škola. A
vždycky si tam o něčem povídáš, esej máš, já nevím, na 4-5 normostránek. Tam je to počítaný na
znaky nějáky (1500) nebo na slova (1500slov tak nějak). Jakoby, že to není jak seminárka tady
na 20 normostran, to ne. No ale hlavně je tam rozdíl podle mě v těch, v těch studentech, no. Že ti
studenti s těma učitelama, oni s nima ani nechtěji vydrbat, oni jsou prostě tak jako zvyklí, nevím,
tak se zeptám. A to kolikrát ale byli takové otázky, že si říkáš, ty jo, tak si to někde najdi, ne.
Takový prostě, jsme se tam bavili o nějakých zemích třetího světa, a oni se tam ptají, jestli neví,
jakej mají hrubej národní produkt jako Ghana. No tak to si nejsem jistý, ale omlouvám se, to
jsem si měl zjistit, když se o tom takhle bavíme. To si vždycky říkáš, jak to má asi vědět, ne?
Jaký číslo je v Ghaně..a on se jim ještě omluví, že to prostě neví, že se nepřipravil. Tak jako tam
je to takový zvláštní, zvláštní tady v tom no ale.
Ja: A ako to hodnotíš celkovo? Myslíš, že to malo pre teba osobně, pre tvoj život prínos, to, že si
si vyskúšala tam študovať, myslím hlavne tá škola..?
Informátorka: Myslím, že to mělo úplně jako obrovský přínos. Hlavně v tom, že jak já jsem tam
byla jenom na toho půl roku, tak to bylo asi o něco těžší, než kdybych tam zůstala na celej rok,
protože já jsem vlastně všechny ty věci, nebo většinu těch věcí, co oni odevzdávali prostě po
roce, tak já jsem musela jednu část..Nebo co oni odevzdávali po půlroce, já jsem musela
odevzdávat do Vánoc, co oni odevzdávali po roce, já jsem musela odevzdávat po Vánocích
prostě. Ale každopádně jsem tam napsala prostě asi 8 nebo 7 esejí, tak nějak. A to si myslím, že
je velkej přínos, že jako, jsem se tam naučila jak jako uvažovat v rámci těch esejů a jak jako fakt
psát třeba si myslím, že to dost pomůže do takových těch jako psaní úvodů ke kapitolám a úvodů
jako v diplomce a tak. To si myslím, že bylo dobrý, jako. Pak jsem se naučila jakoby fakt, fakt se
o ty věci zajímat, víš. Ne, nejenom jako si to odsedět, vyslechnout a říct si ee, stejně se to pak
nějak naučím, ale že prostě ten jejích přístup, že jako ti to přednáší tak, že ty máš fakt zájem se
na to podívat nebo ti doporučí prostě nějaké stránky, a ty se na ně fakt podíváš, protože prostě tě
to zajímá, jak oni to podávali a tak, Tak to jsem si říkala, že se budu snažit si to přeníst sem
aspoň k těm diplomkám, jakože se o to téma fakt zajímám a ne to jako věcně jenom nějak splácat
60 stran a odevzdat to prostě. Tak to tam asi to..Jako rozhodně bych tady neměla odvahu být jako
první vlaštovka, co se bude jako na hodinách doptávat a tak. I když máme nějaké hodiny v
angličtině, tak mi nevadí prostě s tím učitelem jako, když se on na něco zeptá takhle do pléna,
tak mu anglicky odpovídat. Víš to prostě, získáš takovou jako jistotu, no. Ale jak mi to pomůže
pak v hledání práce, to nevím. Každopádně já jsem se tam nějakým zvláštním omylem dostala na
právnickou fakultu totiž. Oni ty politické předměty vyučujou na právnické fakultě. Tak to možná
ještě bude vypadat tak jako hezky, no nevím, no. Ale třeba v tom soukromém životě..Já si třeba
myslím, že to tomu našemu vztahu s přítelem jako pomohlo jako úplně, úplně strašně moc. A my
jsme se tam o tom bavili s ostatníma lidma, že jakoby ten Erasmus má takový jako násobící
charakter. Že když je něco nanic, tak se to tím Erasmem prostě úplně prostě dodělá a hotovo
prostě, konec. A když je něco dobrý, tak se to tím Erasmem jenom prostě zlepší. Víš i jako o těch
kamarádech, prostě pak poznáš, kteří z kamarádů pak za tebou přijdou na to letiště nebo fakt ti
prostě píšou a zajímají se, a ktří jsou takoví, že se těší až přijedeš jenom proto, aby ti mohli
nasypat ty tvoje záležitosti. A to jak ses měla, to je nezajímá. A hlavně ten Erasmus ti jakoby
otevře oči. A taky ti to zvedne sebevědomí, jakoby v tom smyslu, že se nebojíš jakoby odjíždět
pryč, někam, a hlavně se ti zmenší ten svět jako. Takový to, že teď mám kamarádku na Floridě,
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na Krétě a tak...a už víš, už jako najednou nemáš problém se někam zbalit a odjet bez cestovky,
jenom jako na blint. Ale až do tý doby než takhle jako odjedeš na Erasmus, tak máš pocit jaký je
to všude, v zahraničí hrozně jako JINÝ! A jak je to jiný, tak tomu nerozumíš a nevíš jako vůbec
co máš dělat. Ale najednou tam přistaneš, tam mají lidi dvě nohy, dvě ruce. Kafe tam prodávaj
stejně jako tady..vaříš tam tak jako tady, usínáš tam tak jako tady..Že už to prostě není takový
jako, že máš někam ject a představuješ si jaký to tam bude hrozně jako jiný a jak ty ničemu
nebudeš rozumět.
Ja: A myslíš si, že sa máš tu v ČR o to s kým podeliť, o to tvoje zistenie, že v zahraničí je to tiež
v pohode? A nie len čo sa týká tých praktických vecí, ale aj napríklad s tou školou, ako si
spomínala, že sa snažíš si tie návyky, učiť sa, zaujímať sa.. preniesť aj sem, tak myslíš, že tí
ľudia, ktorí napríklad neboli na Erasme, že dokážeš sa s nimi o tom pobaviť?
Informátorka: No tak tam je to dost problém. To je těžká otázka, protože lidi, co na tom Erasmu
nebyli myslím, že to si poslechnou, jo jo jasně, ale nepochopí to. A ti lidi co na tom Erasmu byli
tak jim to nemusíš říkat protože ti ví, že to tak bylo. Třeba teďka se vrátila kamarádka po roce na
Zélandu, a na ni je úplně vidět, takhle já jsem musela vypadat celý Vánoce, a to se tě ešte každej
ptá, jestli si ráda, že už seš zpátky, akaždej chce poslouchat jako ty zážitky odtama jako. A ty by
jsi úplně nejradši si vůbec ani nepřipustila, že už tam nejsi, ne tak na to ještě vzpomínat. Tobě už
tak je blbě prostě, že už to nejakým způsobem končí,a eště se v tom každej jako rejpe. A každej
ti jako přisipává sůl do té rány tím, že se tě ptá jak tam jako bylo? Nejvíc mi bylo líto přítele,
protože on se hrozně tešil až přijedu a já jsem byla tak hrozně nešťastná. No ale například s tou
holkou z toho Zélandu, s tou sme si nějak nic moc nemusely říkam, že jsme tomu prostě
rozuměly. Ona bydlí na koleji a tam všichni na ni, že co ti je, seš taková bez nálady a ona, že ne
ne ne..je to dobrý, nasadíš si ten úsměv, ale víš, že ta jiskra z tebe zůstala furt někde jinde...Ale
ono se to srovná, každej se s rovná..No ale nicméně ona už plánuje další cestu někam. A mě ale
taky nejvíce pomohlo dostat se z toho stavu to udělat si plán na další cestu. Neříkám, že na čtvrt
roku zase někam, ale domlouvaly jsme se, že pojedem za další kamarádkou co je teď na Erasmu
v Paříži. Že se za ni půjdem jako podívat. Tak to mi pomohlo, prtože si říkam, tak hele tady jseš
jako doma, tady máš ty kamarády, máš ty kamarády i tam, dobrý, dobrý. Ale tady jseš doma,
tady jako nejspíš většinu toho života odžiješ, tady nějak musíš existovat. Ale neznamená to, že
tady musíš být jako furt, jako nonstop. Víš to samo jako si strhneš ty brejle když odletíš někam,
tak tady seš pár dnů, nebo pár týdnů v takovým tom..jako.. Protože ono podle mě nejhorší na tom
je, že ty si to takhle zhoršuješ sama, že jo. Protože zezačátku když tam je nahovno na tom
Erasmu, tak si říkáš, a todle by se doma nestalo, todle by se v Praze nestalo..a za toho čtvrt roku
si úplně vybájíš jak tady je to ideální a jak tam by se ti ty věci neděly a tam to bylo super. A pak
přijdeš sem a zjistíš, že spousta věcí je tam lepších a tady nanic. Takže ono si tak jako idealizuješ
celou dobu..ale přitom tady není nic horší jako předtím, akorát stejný jako předtím, akorát ty si to
už nepamatuješ..No a s tou kámoškou jsme vlastně ještě plánovaly, že pojedeme ještě na Kubu,
jenom tak, bez cestovky...což je jako supr, že si to tak můžeš říct, že saze jako někam na nějakou
dobu pojedeš. Ale dost těžko se to vysvětluje těm lidem, co tam jako nebyli..Protože ty první
dny, ty víš, že i v tý Británii je spousta věcí na nic, sposta věcí tam nefunguje a vytáčí tě. Ale
když přijedeš sem a řekneš, že se tam chceš vrátit, že se ti tady nelíbí, tak jasný že ti každý začne
házet ty racionální argumenty, že ale prosimtě všude máš něco a tady seš doma, a každej ti tady
rozumí (mě teda každej rozuměl i tam, takže dobrý). Jasně, že racionálně je to takhle..No a
každej ti ješte sype, no ale ty jsi tam jela jako student, to je něco úplně jinýho než tam žít
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normálne. Já říkam ja to vím, že my jsme tam byly jako v takovým sklenníku, oni se tam o ty
studenty fakt staraj a se spoustou věcí nám pomáhali. Ale je ti úplně k ničemu když ti někdo
takovýhle věci říká. Je ti prostě smutno..tam si nemusela prostě nic řešit. Já nevím, tam jsi řešila
eseje..a když ti někdo volal nebo psal tak ti psal hezký věci, protože mu bylo smutno. Lidi, s
kterýma si tam byl tak vždycky chtěli jet tam kam ty, protože jsi se s nima svobodne domlouval.
A přijedeš sem tak jedna diplomka, druhá diplomka, práci si najít, stáž zařídit, papíry a furt jako
musíš. A tam jako měla jsi starosti, ale bylo to takový jiný...mohla si tam všechny starosti nějak
posunout a všem říkat, hele já jsem teď v Londýně, ja tohle nebudu teď řešit, ale pak prijedeš
sem a musíš to řešit. No a s těma lidma co tam nebyli je to těžký jako...Protože buďto
poslouchají ty zážitky, jak ses měla perfektně a záviděj ti. Ale už to jako jak si tam prala a myla
nádobí to už nevědí, vidí jenom to jak tam bylo dobře. Anebo pak jsou takoví ti, jak ti říkaj, ale
prosím tě to by se to stejně změnilo za rok nebo za dva..Takže je to takový jako zvláštní. No a
jako nějak to přenášet sem..tak to jenom to vyprávět. Prostě lidi, kteří tam byli tak těm to
vyprávět nemusím a ty co tam nebyli, tak jim to stejně nikdy nevybarvíš tak, aby to pochopili.
Ja: Mohla by si mi prosím ešte popísať tvoj bežný deň na Erasme? Čo sa dialo, čo si robila?
Informátorka: Mhm, tak hele, tam bylo v podstatě dva druhy dnů. Ty kdy jsem měla školu a ty
kdy jsem ji neměla. Ty když jsem měla školu tak normálně, tak jako tady. Vstaneš, nasnídaš se,
deš do školy, pozbíráš si ty úkoly co máš dělat a deš zase zpátky na kolej, tam vyřešíš ty věci co
máš odevzdat. Dost jsem jako chodila i do knihovny, protože tam ty knihy máš, abych mohla
dopsat ty eseje. No a s tou holkou z tý Ameriky to jsme měly všechny předměty spolu, no i když
jsem hned po škole nemusela jet domů, tak sme šly někam spolu, se někam podívat do centra,
nebo na nějakou památku nebo tak. Anebo jsme jen tak poseděly v kampusu. No a pak jsme
chodili společně s ostatníma nakupovat, protože samýmu to se ti vůbec nechtělo, jako jet 20
minut potichu do nějakýho supermarketu..takže sme codili společně. No a pak se tedy i společně
jako navařilo. Ale většinou to bylo jako takové společenské. No a ty večery, to bylo těžší,
protože každej z nás měl jinak školu a najít večer tak, aby jsme nemuseli ráno vstávat byl tak
akorát pátek, že jo. Takže většinou jsme byli do večera všichni spolu a pak jsem se byla buď na
skypu, nebo jsem se dívala tak jako tady na různý seriály a tak, a pak jsem vždycky kolem
půlnoci jsm chodívala spát. No a takový ty zařizování jsem se snažila dělat když jsem měla
školu, že když jsem měla školu tak jsem se snažila i prát i nakoupit a tak, protože todle byli
jakoby ty pracovní dny, tak jsem se snažila udělat takový ty jako povinnosti. No a pak ty dny kdy
bylo volno jako, tak že by se našel nějakej psychopat a že by se stávalo hrozně brzo jako, tak to
ne. No a to jsme byli domluveni, že se půjdeme jako někam podívat nebo tak. Do centra, nebo do
muzea. A kromě toho, že jsem chodila po různých památkach tak ten režim nebyl jako moc
rozdílnej od toho tady.
Ja: A pamätáš si myšlienku s akou si z toho Erasmu odchádzala?
Informátorka: No tak ten můj odchod byl celkově jako dost bizarní. My jsme měli opustit tu
kolej do 10ti do rána, a já jsem měla letenku na 5 odpoledne. No tak jsme se dohodli s tou
kamarádkou, že si u ní nechám věci, temn kufr a tak..a že pojedem do města ještě s jednou další
kamarádkou, a že si dáme jako naposled oběd, pak si půjdu po věci a půjdu na letiště. Krásnej
plán. No jenomže ta holka měla hroznej problém vstávat a já jsem jí ty věci měla přiníst už asi
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kolem 9. No a mě se pokazila simka, takže jsem jí nemohla zavolat..a na facebooku mi
neodepisovala..a já jsem měla asi 30 kilovej kufr..byla jsem jí klepat na dveře. Nikdo mi
neotevíral, takže jsem odjela na letiště. No takže celej rozloučkovej den se zdrbal na tom, že jako
ona zaspala. No takže poslední myšlenka byla, že je to jako moje chyba, protože jsem se celý dva
dny bála, že zaspí. No a jinak jsem myslela na to jak se už těch zavazadel chci zbavit, protože
byly strašně těžký. No a to sem si tak říkala, že to ten osud to tak asi chtěl...že tak jak byl rychlý
ten nástup do toho Londýna a tak i tohle. A ono mi to asi pomohlo..no pomohlo..no nebylo to
prostě takový, že ses jakoby rozloučila a uvědomila si, že si fakt jakoby vyloženě odešla pryč.
Ja: A čo sa týká tých pocitov a dojmov keď si sa vrátila domov, možeš mi to nejak popísať?
Informátorka: Když jsem přišla domů jakoby definitivně, to už jsem normálně řešila věci protože
jsem je musela řešit. Horší to ale bylo kolem těch Vánoc, protože jsem jako nečekala, že by mi
mohlo něco jako být no. A kdybych se ještě někdy takhle vracela odněkud, tak vím, že bych byla
tak maximálne s 2-3 lidma, minimálně teda ty první 3 dny. A dám si ten klid, že jako víš, že už
seš tady..a aspoň v hlavě si ty věci nějak srovnáš a pak jako k sobě pustíš ten zbytek tý republiky,
nebo zbytek toho reálnýho světa. Už bych to neudělala, že se jako vrátím a jedu jako hrdinka
přesně tam kde jsem jako předtím skončila..
Ja: A čo si myslíš, že ti najviac pomohlo sa adaptovať zpátky sem?
Informátorka: Víš co mě nejvíc pomohlo? Já jsem si to prostě když jsem přijela do tý Prahy
narvala lidma a večírkama. A pak když jsem přijela domů tak jsem se tvářila jakože jo, jo
všechno je v pohode a mamka mi to i věřila, ale taťka ten hned vědel, tak co se mě ptal a já že v
pohodě a taťka, jo, jo jak kdybych to neznal jaký to je se odněkuď vracet. Nó tak říkam, nó tak
jako úplně dobrý to není jako. Jako je to spíš špatný než žeby to bylo dobrý..No a mamka pak i
zrušila všechny návštevy co byly domluvený. No a všechny babičky jsem viděla až kolem 26..až
po Vánocích jakoby a pak jsem šla za přítelem do Prahy, na Silvestra a to jsme jako byli sami
dva. A byli jsme ješte s jeho kamarádem, takže mě jako fakt nejvíc pomohlo fakt jako zvolnit z
těch lidí, chvilku bejt sama a všechno si to rozmyslet. A fakt mi asi jako nejvíc pomohlo, že jsem
jako nic nemusela a vykašlat se na všechno. Prostě chvilku klid. Moc nemluvit a do ničeho se
jakoby nenutit.
Ja: A ostala si nejakým spôsobom v kontakte aj s tou krajinou ešte? Zaujímaš sa o ňu?
Informátorka: Já bych tam fakt ráda jezdila tak jednou za rok aspoň nakupovat. Fakt kolem těch
Vánoc. Jinak jako prohlížím furt fotky, jak to tam jako vypadalo. A taky když máš něco ve
zprávách o Londýně tak se jako díváš kde to jako je a jestli si byla v tý části Londýna a tak. A
rozhodně bych tam chtěla jet znovu. A i přítel sliboval, že určitě tam aspoň jednou za rok
pojedem. A některý ty lidi bych hrozně ráda potkala.
Ja: A čo sa týká vzťahov, buďto s rodinou alebo s priateľmi, ako vyzerali po tvojom návrate?
Ostali nezmenené alebo ako by si ich popísala?
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Informátorka: Víš co, moc se to jako nezměnilo. Zase sem nebyla tak dlouho pryč abych se na ně
mohla dívat shora, že jako ty jsi nikam neodcestoval... Třeba můj brácha ten vůbec nechce jet, on
jako rád cestuje, ale ví, že by nechtěl žít někde jinde...
Ja: A je to pre teba doležité? Ako to, aby tvoji blízkí boli schopní žiť niekde inde, tak ako ty..?
Informátorka: Tak hele, to je těžký..Protože já vím, že kdybych takhle někam šla, tak by to bylo
bez přítele...takže bych musela jít bez něho..což jako jasně, člověk ješte neví jak to
dopadne..Nicméně si nedovedu představit, že už bych nikdy nikam nejela alespoň na nějakou
stáž. A on to podle mě ví taky, sice se oba dva tváříme, že jako ne ne ne..už se nikam
nepojede..Ale jako oba dva mě jako známe... Aspoň fakt jako na pár týdnů vkuse nebo na pár
měsíců vkuse bych někam jela..
Ja: No a myslíš si, že čo zvýšilo tú tvoju chuť niekam znova ísť?
Informátorka: Hele to je jak droga. To ale jako fakt, tak to je. Pokud z toho nemáš jako
vysloveně zlej zážitek tak pak se jako udržet na jednom místě..tak to fakt jako by muselo bejt asi
hodně nasilu, minimálně jako ty myšlenky furt máš, že bys jako někam jela. Takový to jestli to
dokončíš, jestli fakt jako někam pojedeš, to už je druhá věc, ale ty myšlenky máš jako furt..Ale
vztahy jako...hmmm.. no možná jsem jednu holku nebo pár lidí fakt přiměla k tomu, že by si ty
přihlášky fakt jako podali. A ono je to i takový, že když máš vedle sebe někoho kdo už má tu
zkušenost, že už na tom Erasmu byl, tak se cítí takový jistější, protože ví, že se tě může kdykoli
na cokoli zeptat..Takže ono ne jako, že by to změnilo ten náš vztah, ale že spíš jím to pomohlo se
k tomu jako odhodlat..No a s tím přítelem je to takový no...jako, že když já jsem tam byla..tak to
nebyl jakoby rozchod, ale ale bylo to takový, že toho člověka jako nemáš fyzicky při sobě a taky
ho nemáš nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnů na telefonu.. Jako jo máš ho na telefonu, ale je
to k ničemu jako když ty jseš 1500 km daleko...No a tak je to dobrý si to takhle vyzkoušet jestli
ti je dobře samýmu nebo s tím člověkem jako. No takže todle mělo jjako osvětovej potenciál, ale
žebych se s někým už vyloženě jako nedostala do kontaktu, kvůli tomu, že jsem byla pryč, tak to
ne jako...
Ja: A myslíš si, že je to důležitá zkušenost? Niekam takto ísť a žiť tam..?
Informátorka: Hele já si myslím, že je to důležitá zkušenost jenom když ty sama myslíš na to, že
by sis to chtěla zkusit..Jako když si myslíš, že bys to chtěla zkusit, ale nejsi si jistá jestli na to
máš, tak je to určitě dobrý zkusit. Ale jestli seš tady a nechceš moc nikam ject, ale všichni někam
jezdí a ty bys asi taky měla tak si myslím, že to pak nemůže být úplně dobrá jako zkušenost.
Když to jako ty sama nechceš a jedeš tam jenom z povinnosti, tak podle mě není dobrý. No ale
když to v tobě fakt jako je, že bys chtěla tak bys to určitě měla zkusit. Protože když to nezkusíš,
tak to v tobě zůstane už nafurt, že si jako mohla, ale neudělala si to. Samozřejmě ono je mnohem
jednoduchší zůstat, než odjet. Je to mnohem jednodušší. Mohla jsem si říct, že nepojedu, že tady
zůstanu, nebudu riskovat rozchod, mohla jsem si nechat ty peníze co jsem si našetřila, sice jako
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nevím na co, ale mohla jsem si je nechat. Ale to si pak nedovedu představit jak bych se teď cítila.
Jako to by ti nestačil ten pocit, že jsi jako mohla ale z vlastního rozhodnutí si jako nejela..To by
ti jako omluva nestačilo. Podle mě by ti to vydželo jako omluva tak možná letos, ale nedovedu si
představit, že jak by ses na to dívala až skončíš školu a budeš si jako říkat, no mohla jem ject.
Jako nepopírám, že je rozhodně jednodušší zůstat, ale strávit zbytek života s tím, že si jako
nejela..Ono jako kdyby třeba ešte administrativně to nevyšlo tak si řekneš..hmm no tak to jako
nevyšlo to, skusím znovu. Ale jako sama od sebe se rozhodnout, že né, tak to si jako nedovedu
představit jak bych na tom teďka byla.
Ja: A čo sa týká tvojej identity alebo teba samej, myslíš, že si sa nějak zmenila? Akože ťa to
nejak ovplyvnilo alebo myslíš, že tvoj život je v niečom iný?
Informátorka: Ja si myslím, že mi to, jako co se identity týče, já myslím, že mě to ovlivnilo asi
jenom v jedné věci, a to že jsem se víc jako naučila…Ono to možná souvisí s tím, že víc jako
poznáš tu svojí cenu, víš, jakože tam to zvládneš sama a nejsi tolik moc závislá na těch lidech, na
kterých jsi si myslela, že jsi fakt závislá jako. Najednou tam jseš bez nich prostě 4 měsíce a
přežiješ tam, neutrhaj ti tam ruce a nebrečíš tam někde v koutku, prostě nejsi sama. Takže spíš to
bylo takový, jako že mě to a tady v důsledku toho jsem se jako víc naučila říkat NE. Ne, jako
hledat výmluvy, víš, že ti někdo napíše takový to, jak jseš takovej ten dobrák od kosti, jak ti
někdo napíše, je mi hrozně blbě, mohla bys dojet, a to, a teď ty se máš učit na zkoušky nebo jsi
utahaná a tak. Ale prostě dřív jsem byla taková, že jsem prostě vždycky dojela, protože takovej
ten strach, že jako, ty tam teďka nedojedeš, že když tě někdo jako hrozně potřebuje, pak jako co
bude. Tak buď jsem, jako neříkám, to jsou asi krajní situace, když tě vyloženě někdo potřebuje,
ale takový to jako, když tě někdo přemlouvá do hospody nebo třeba jako: pojeď se mnou prosím
tě nebo pojď se mnou tam, protože mi tady jako přítel nechce jít a to, tak dřív jsem víc jako
hledala výmluvy,že prostě, víš co, nemůžu, protože jedu domů nebo toto, a teďka jako, potom co
seš čtvrt roku tam a hlavně tam ty lidi jsou takhle nastaveny, hlavně ta Američanka hodně, já
nevím, jestli to bylo třeba výchovou nebo ta Florida je takhle zaměřena, ale ta prostě když něco
nechtěla dělat a nebo se ji někam nechtělo, tak ti prostě řekla a hele ne, nepudu, mě se nechce. A
nepřišla o jedinýho kamaráda tam jako, o jedinýho, já jsem si neřekla teď jako, ona je blbá,
nechce se mnou jít do kina. Prostě nechce, tak nechce, tak nejde. A já když jsem ji řekla, ty jo,
mě se fakt nechce dneska jít nakupovat, tak ona ok, ok. Víš, a máš to vyřízený mnohem rychleji,
než hledat výmluvy, ehm já jsem slíbila našim, že jim vlastně zavolám..Takže to je to, a možná
jsem se to spíš naučila od ní, než jako z toho pobytu, ale takový to, že jako, že fakt je mnohem
jednodušší prostě říct ne a ty lidi se ti neztratí z toho života, když řekneš ne, že někam jako
nechceš jít nebo tak, protože prostě fakt nechceš třeba. A jako poznáš, dost ti to otevře oči, já
jsem z toho nevyvozovala žádný důsledky nebo tak, to zas ne. Ono se to tak nějak vybralo samo,
ale poznáš lidi, kteří se ti ozvou, jako fakt když něco chtějí, že jo ty jseš v Londýně, oni chtějí do
Londýna. A pak poznáš takový ty lidi, co tě mají enom proto, protože je posloucháš, že jo. Ale
už je nemáš ty na té druhé straně, aby oni poslouchali tebe. A to, to si tam uvědomíš jako dost.
To třeba vidíš i z těch zpráv, jaké ti chodí. Jsou lidi, kteří ti prostě napíšou a zeptají se jak se máš
a co to, že viděli fotky a jak tam musí být super a jestli se potkáme, abys jim povyprávěla zážitky
a jsou to lidi, od kterých by jsi to třeba nečekala. A pak jsou lidi, kteří ti posílají zprávy typu jako
„já jsem teďka tady tohle, já jsem tady toto;já bych potřeboval nebo potřebovala, až se vrátíš, tak
musíme toto, toto, protože to musíš vidět, já ti to musím říct“ a pak až na konci přijde, jo vidíš a
jak se vlastně máš. A tady na tom si to dost jako, jako uvědomíš, kde máš ty lidi, kde máš ty
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kamarády jako fakt kamarády jako rovnocenný partnery, kde jste v tom kamarádství oba dva a
kde máš ty lidi, kteří jsou v podstatě pro tebe známí a ty jseš pro ně kamarád, protože prostě jako
jseš taková vrba nebo se fakt obrací jenom když něco potřebujou. A tady ti to jako dojde dost.
Ale, ale abych někoho vysloveně odepsala nebo se hodně proměnily ty vztahy, nebo bych se
začala bavit jenom s lidma co fakt byli na Erasmu, no tak to vůbec jako. Ne, to ne.
Ja: Ďakujem. Ešte som sa chcela opýtať na vzťah s cizincema. Myslíš, že sa to nejakým
spôsobom zmenilo oproti tomu, ako to bolo predtým, alebo napríklad či máš takú tendenciu,
vyhľadávať například cudzincov teraz, komunikovať v tom jazyku a podobne?
Informátorka: Jako, ehm, ne žebych měla vyloženě tendenci vyhledávat, nicméně když se s
nějakým cizincem potkám, tak mám hroznou radost jako, že s ním můžu mluvit anglicky, nebo
když jsem s holkama jako na skype-u, takže můžeme mluvit anglicky, fakt jako. Fakt, ne žebych
to vyhledávala, ale rozhodně se tomu jako nevyhýbám a kdyby byla nějaká možnost, jak to
vyhledat, tak bych to nejspíš prostě i vyhledala a máš takový ty, že jsem si říkala, že jak zase
začnu chodit do práce, že bych chodila prostě na nějaký konverzační kurzy s nějakým rodilým
mluvčím prostě, že ti to fakt jako, ti ten jazyk ti chybí, protože prostě on je takovej jako hezkej a
tak, ale, jako, je to takový, že já jsem si třeba co se týče vztahu k cizincům, jsem si spíš ty svoje
stereotypy, co jsem o nich měla, tak jsem si spíš jako, jako ne ne upevnila, ale spíš jako si je
ověříš, že to nejsou takoví, že ti lidi jsou fakt jako jiní, že třeba Němci ti vždycky přijdou na čas,
vždycky. Není problém, se s nima domluvit, vždycky jsou tam načas. Lidi z toho Řecka, tak to
je, je to takový jako, zhruba dojdu v 7, když to bude v 10, není problém. No a ta holka, ta z té
Ameriky, tak to byl jako hodně silnej zážitek. Ona, jak jsem říkala, byla z toho jihu, z čistě
prostě republikánské rodiny a oni probíhaly volby, že jo, prezidentské. Takže to jako, zastánkyně
M. Romney-ho, veškerý jeho..na bydlení před svatbou nevěří prostě, na společné bydlení před
svatbou jako ne, křesťanství prostě do morku kosti, ne že by mě tím nějak obtěžovala, že by sme
se chodili modlit, jo, ale prostě ty hodnoty, ty hodnoty jako nastaveny takhle. Na druhou stranu
jako kolikrát to, to pokrytectví v té víře ne, prostě když některé ty věci říká, jako, jak Bůh tamhle
chtěl tady toto, tady tu zkušenost. Já říkám, ty jsi se úplně zbláznila, tak prostě, ty jo jako, takhle
to není, to sis vybrala ty, že jo. Tak ty debaty prostě, tady o tom jako americkým jihu, tak tady to
jako, to se musíš jako dost držet. No ale, pak třeba se mi potvrdilo takový to, že ti kluci prostě z
těch arabskej zemí, tak oni jsou takoví jako, jsou takoví jako dost invazivní. Oni ze začátku jsou
takoví jako, slušní, úslužní, jakoby se tě bojí, že jo, jako holky. Pak se s něma začneš bavit jenom
na 5 min, prostě. Oni na to nejsou zvyklí, že se s něma holky baví, takže to hned berou jako
hrozně nadstandardní situaci a pak tě prostě uhání furt jako. Ale furt, takže tam byli takový jako
spíš bych řekla kulturní nedorozumění bych řekla. Já jak mám bráchu a jak jsem na koleji, tak
jsem zvyklá s klukama se bavit furt a úplně normálně. Ale oni nejsou zvyklí na to, že se holky s
něma normálně baví, že jo. Takže když se s něma začneš bavit, tak oni to berou, už jako
obrovskej prostě výraz nějaké jako sympatie. No takže to kolikrát, to jsem si kolikrát jako
kolikrát jsem si dost naběhla jako. Jsem si říkala, že ty jo.
Ja: A ako si vnímala, pred tým než si odišla na Erasmus, keď boli nejakí cizinci v Čechách, alebo
tu žili alebo pracovali alebo študovali alebo tak a teraz, keď si sa vrátila. Myslíš, že sa to nejak
zmenilo alebo ako to berieš?
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Informátorka: Asi, jako, já ne že bych měla někdy něco prosti cizincům v Čechách, to ne, to je
mi jedno, ale spíš jsem si vždycky říkala, že jako chudáci v tom Londýně, že jim to fakt jako
přerostlo přes hlavu. Co jsem tam byla, tak jsem o tom 100% přesvědčená, že jim to přerostlo
přes hlavu, že tam to už fakt přehnali s tou tou, nicméně si tak moc nemyslím, že to je jako
špatný. Jako myslím si, že to…Pokud si chtěli zachovat tu londýnskou identitu, britskou, tak to
nezvládli jako absolutně vůbec to nezvládli. Tam prostě v obchodě, tam prostě ty Britové jsou v
těch kancelářích a tak a s lidma jednají prostě ti cizinci. V obchodech, v restauracích, na
nádražích, autobusáci – všechno to jsou prostě cizinci, všechno, takže já jsem tam…arabové,
někteří ze Slovanů, prostě coko…kdokoli. Co mě trochu jako ehm posunulo to vnímání, bylo to,
jak oni tě, jak oni ti to neřeknou úplně na …no, prostě tím vnímáním jako toho z té východní
Evropy, z toho Ruska, maximálně Československo, když už teda jako ví. A vnímají to tak jako ti
chudácí z té.., tak jak my třeba vní…nebo já nevím, jak vnímáš Ukrajince, ale jak třeba já
vnímám Ukrajince, tak oni třeba vnímají jako celou tu východní Evropu. A to že jseš uprostřed
Evropy, je úplně jedno, že jo. Takže tě berou, že jseš z té východní Evropy, ne že by ti to nějak
omláceli o hlavu, to vůbec, jako. Ale, ale když se baví o východní Evropě, tak ten dotaz padá
jako na tebe, že co jako tam. Tak to jsem si začala říkat, že se jako fakt budu dívat nebo jako
poslouchat to vnímaní těch lidí z tej, té Ukrajiny nebo i těch Rusáků tady, že si říkáš, že. Protože
já vždycky jsem tam měla vnitřně takový pocit, že to není v Praze úplně jinak než v Londýně
jako, tady ty řetězce tam máme taky, internet máme, navíc tady máme tramvaje, tam ani nemají
tramvaje. Máme tady metro a žijeme tam jako úplně normální lidi a nepřišla jsem si jako nějaký
podradný člověk z východu. A teď si říkám, že třeba ti Rusové nebo ti Ukrajinci, se třeba tak cítí
jako tady. Že to třeba není tak jako..A ja si nemyslím, že je to jako úplně obrovský rozdíl mezi
Čechami a Ukrajinou jako. Takže spíš to mi posílilo to vnímání jako, že člověk už není jako, no
prostě už není tak stereotypní jako, protože prostě tam se v určitých situacích jako, ty se staneš
předmětem toho stereotypu a není ti to příjemný, jako. Ne, že bych se tomu nějak jako plamenně
bránila a hrozně tam jako vykřikovala, jak to není ono, protože přesně tak bys jim potvrdila
takovýto rusáctví, že jo, prostě ukřičeni ti lidi z východu, ti jako v podstatě nevzělaní, ale jako
není to není to úplně, hlavně to není pro tebe přirozený p.., nebo já nevím, jo, Mě třeba nepřijde,
že by se Slováci nebo Slovenky tady cítili jako hrozně jinde, než na Slovensku. Třeba to tak je, já
nevím, ale pro mě to byla nová situace, protože já... Tak jasně, jsem z Moravy a sem tam někdo
v Praze, no jo vy Moraváci, ale to je takový jako haha, ale tam jak na sobě cítíš ten stereotyp,
musím říct, že v některých těch situacích, tek, ne že by na mě rasisticky útočili, víš, ale jako
chtěla bys jim to vysvětlit, že je to prostě jinak a nemůžeš, nemůžeš to vysvětlovat každému, tak
možná jenom tady v tom, se mi změnil ten pohled na to, že bych měla být jako trpělivější v tom,
že jako nejdřív někoho z toho národa poznat, poptat se ho a pak až dělat obrázek, jak teda, jestli
je to támhle prostě lopata Ukrajinec a nebo prostě jestli je to nějakej buran Rusák, ale brát to,
spíš prostě ale brát to jako jeden případ od druhýho. Nebylo to jako úplně dobrý, no.
Ja: Prejdime teraz k nacionálnej stránke teba, tvojej identity. Vieš mi povedať, že ako si sa tam,
teraz sme sa a o tom bavili, že ako si tam cítila, cítila si sa tam ako Češka alebo cítila si sa tam
spíš jako taká mezinárodní nebo nejaká nová národná identita?
Informátorka: No, zrovna ten Londýn, ti nějak moc nedovolí tu identitu ztratit, protože tam
někde na někoho promluvíš a oni se tě hned ptají, estli jsi z Polska nebo od tama, teď jim řekneš,
že z Prahy, není moc dobré říkat z České republiky, protože oni to berou jako Československo,
ale když řekneš, že jsi z Prahy, tak oni jako ví, znají Paříž, Prahu a Řím, ví že ví, že jako Praha a
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že Praha jako dobrý. Je lepší říkat z Prahy, aby si tě hned nehodili na tu Ukrajinu. Málokdo ví, že
Praha je v České republice. Takže když řekneš, že z Prahy, tak oni ví, že je to město, kam se
jezdí kalit a kde už kamarádi byli a památky jsou tam hrozně hezký a nádherný město, takže jako
dobrý. Praha v pohodě. A stejně tak, jak ti to nedovolí moc ztrácet to češství, tak ale na druhou
stranu to pro tebe není nepříjemný přijmout takový to, to ani není britská kultura, prostě ten
Londýn jako..prostě přijmout ten Londýn, takovéj jakej je, protože on vlastně není žádnej. Pokud
nejsi vyloženě v tom centru, kde máš ten Big Bang, ale stejně i když tam jseš, tak je tam spousta
turistů, takže ono ti to nějak… a my jsme se hodně s těma lidma, se kterýma jsme tam byli, jsme
se hodně bavili o tom, že jako, vy tohle máte u sebe taky a znáš tady Pizza Hut, třeba to u nás
vůbec není, že jo nebo Nandou, to tady taky vůbec není a v Německu třeba….Takže se s nima
furt jako bavíš jak to jako je. Takže ono je to tak, že ty ne že ztatíš tu svoji identitu, ale ty se ji
naučíš jako prodávat, ani n že prodávat, ale popisovat dalším lidem, ale musíš jim to popsat, tak
aby oni to pochopili..když jim budeš vykládat o našich vysokých školách tak jim nebudeš říkat
jak my tady máme VOŠky a jak tady funguje dálkový studium a tak, ale spíš se naučíš vybírat to
důležitý a zhutnit to nějak. Začneš si uvědomovat co jim chceš říkat a zároveň si uvědomíš co
jim říkat nechceš a proč, ty špatný věci o nás. Jasně že ty víš, že v tý tvý republice je tisíc věcí,
které by mohli být jinak, že je tu politickej mišmaš, že nefunguje tohle tohle..ale přijde ti to blbý
tyhle věci říkat, ačkoli vnitřně ti to vadí. Já jako nejsem zarytej vlastenec, že není nad Českou
republiku, to vůbec, ale stejně ti to je blbý před jiným národem tu tvoji republiku takhle veřejně
poplivat. Takže se snažíš spíš ty hezkký rysy vyzdvihnout a vyvážit nima ty blbý.
Ja: A uvedomila si si ešte niečo iné, že sa zmenilo v tvojom vnímaní? Že to vnímaš inak?
Informátorka: No tak jako já jenom..my jsme takhle z domova naučený, že ne nějak stereotypně
se dívat, plus jako sociologii jsem vystudovala tady takže já to jako mám už v hlavě naučený,
jako neškatulkovat. No a mě pak jenom jediný co se ještě změnilo není ani uvnitř ale spíš
verbálně a to jako, že jsem agresivnější vůči lidem. Těm, kteří nikde nebyli, jako delší dobu a
pak jako vynášej soudy jako že jak oni se tam v Londýně maj všichni dobře a jaký oni maj
platy..a my jsme tady takový chudáci..a toto toto. A to tě už prostě tak vnitřně dráždí. Tak si
říkaš, že ať si aspoň dají tu námahu a ať si tam zajdou, do tý země a ať si zjistí jak to doopravdy
je. No anebo když oni maj tý výmluvy, že jako nemaj peníze, aby jeli narozdíl odemne, tak to se
jim taky těžko vysvětluje, že člověk tady musel nejdřív dva roky makat v Praze a všechny peníze
co za dva roky v Praze ušetřil, tak nechal jako tam. Anebo tam si lidi, co šli do prváku vzali jako
půjčky na studium. A tady oni všichni, že by si V ŽIVOTĚ nepůjčili jako na studium. Tak jsem
jim na to řekla, že hlavně že si tady půlka lidí ve dvaceti bere půjčky na auto. A přitom to auto,
ode dne kdy si ho koupíš tu hodnotu jenom ztrácí, už nikdy za něj nedostaneš tolik za kolik jsi ho
koupil. Ale půjčit si na studium, z kterýho pak můžeš užitkovat celej život, to je podle nich
kardinální hloupost. Já jako chápu, že tady ten systém u nás ještě není tak nastavenej. Že tady i
když jedeš do zahraničí a přivezeš si ten titul, tak to ještě není jistý, že tu práci pak tady
dostaneš..No takže tohle mě štve..hlavně co se jako týče těch finančních stránek.
Ja: Ďakujem. A čo sa týká světoobčanství, alebo kosmopolitismu akú máš s tým skúsenosť? Cítiš
sa tak?
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Informátorka: Já bych to nenazývala jako světoobčan..ale možná..Hmm.. Ja mám hlavně pocit,
že se ten svět fakt zmenšil. Né že bych si myslela, že patřím všude, ale minimálně bych zvládla
být jako na většině míst. Sice je to takový, třeba v tý Anglii, že si uvědomíš, že jsi jako z
východní Evropy..ale na druhou stranu si jako uvědomíš, že máš právo tam být. Že máš právo
kdekoli na světě jako být..A to je stejný jak tady se lidé ksichtí na ty přistěhovalce a tak..ale
prostě ty lidi na to maj právo. Oni maj právo odject z té své země a být tady. A to že všichni
říkaj, že oni sem přijeli za lepším, tak to ja jako nepopírám, jo spousta přijela za lepším a ne jen
jako já na 4 měsíce. Ale že se nějaký otec nebo máma od rodiny, rozhodne, že opustí rodinu,
děti, že tam zanechá všechno a odchází na dobu neurčitou, s neurčitou budoucností, že bůhví
jestli je tady. Takže ne ani že bych se cejltila jako světoobčan, ale už se nestavím vysloveně
negativně k tomu..Jako už si dokážu představit jaký to museli být nervy a jaký těžký rozhodnutí
muselo padnou předtím než odejdeš. A když přijedeš sem, tak prostě přijedeš sem, nebo jako
když od nás lidé přijedou do Německa nebo tak, nebo lidé kteří emigrovali. Že víš, víš takhle, já
když jsem se na to dívala, tak předtím mi to přišlo hrozně těžký, že bych já někam odešla, ale teď
mi to přijde mnohem lehčí. A když jsme se někdy bavili o emigrantech, nebo když tady nebo
támhle studuje nějaká kamarádka v Kanadě, no tak mi to přišlo hrozně jednoduchý, že jako nooo
tak prostě odešla do Kanady, pohoda. No ale teď mi to už příde těžší, nebo už jako to vidíš víc
reálně. Co všechno je k tomu potřeba, jaký papíry k tomu musíš vybavit..jak dlouho se tam cítíš
jako nová..Ačkoli u mě to nebyl zas až takový problém, já jsem se prostě jenom sbalila a odešla.
Ale dovedu si představit co to může být pro ty jednotliví lidi, v jakých situacích odjeli, co tam
nechali, co to pro ně muselo být. Takže spíš to ani není o tom světoobčanství z mojí strany, ale
spíš je to jako o tom světoobčanství obecně. Že když chceš nebo musíš, tak odjedeš. Kolikrát
prostě musíš odjet..a přitom je to omnoho těžší asi když jako musíš. Ale nějak ti to přijde
přirozenější prostě.
Ja: A taký ten pocit doma, to myslíš že sa nejak zmenilo?
Informátorka: Hele to asi ani ne, že by se to jako nějak změnilo..Ja už jsem to někomu
popisovala, že pro mě je ten Londýn jako Narnie..Já nevím jestli jsi četla ty knihy, ale je to
taková Narnie..taková jako pohádková země..A já vím, že to je jako realita, že jsem tam byla..že
to mám v životopise, že už to je navždy tak, že jsem tam byla. Ale žebych si to uvědomovala
jako nějakou realitu...hmm..To je to samo jako když si byla na základce, to už taky není
realita..jako jo byla jsi tam...ale už je to minulost, už to není realita. Je to součástí toho celýho
životního příběhu, ale není to součástí toho života jako teďka. A taky, vím jako, že mám domov
jako tady, teďka..ale žebych tady jako potřebovala zůstat napořád. To už mi taky jako teďka v
týhlenctý situaci jako reálnej výhled, no.
Ja: A ako by si charakterizovala ten domov? Čo to pre teba znamená?
Informátorka: No tak domov je místo, kde máš pocit, vnitřní, že to jakoby znáš. Samozřejmě
vždycky tě může něco překvapit, sourozenec nebo tak..nebo jako, že povodeň ti může vzít dům,
takže jako vždycky se to může změnit. Ale je to jakoby ten středobod, který znáš a je to tak
napořád. No a jinak ten domov nevím jako..Já asi furt za ten domov považuju Moravu, i když
jsem už tady v Praze 5tej rok. Vždycky jako říkam, že buď jdu domů nebo na kolej. Asi vždycky
asi to mám spojený s těma místama, kde jsem vyrůstala, který znám nejlíp, no..
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Ja: A dokážeš sa cítiť doma aj na nejakom inom mieste, mimo tú Moravu?
Informátorka: Hele já se jako dost doma cejtím už i tady jako, v tý Praze. Ale já jsem se doma
cítila i v tom Londýně, na tý koleji jako. Že si tam vytvoříš takovej jako domov, ale myslíš tím tu
kolej..Že se po škole můžeš vrátit do toho jako klidu. Tešíš se z támdletoho výletu zase jako
domů, třeba z toho Brightonu se tešíš jako zase zpátky do Londýna. No ale ono i jako teďka
mám kolikrát pocit, když se ráno vzbudím, že je kolem mě furt ten londýnskej pokoj. No a ono
už i jako tím podle mě, že v 19ti odejdeš do Prahy, studovat, tak ta závislost na jednom místě se
ti jako asi dost posune. Já jsem nejdřív jezdila domů každej tejden, pak jsem jezdila jednou za 14
dní, teď se snažím jak to vyjde. A takže třeba teď mám kamarády tady, jasně nejlepší kamarády z
dětství mám tam, ale například když jsem byla v Londýně tak jsem je měla zase tam...A mě to
fakt jako nedělá problém fakt jako chodit po různejch místech a přilnout k nim, prostě je brát
jako ten výchozí bod teďka a teďka to stanoviště. Já to tak v sobě prostě ani nemám zakořeněný,
že bych se třeba chtěla vrátit domů, do toho svýho města, to se jako moc nevidím, že bych se tam
vrátila a zůstala, ale popravdě to už teďka moc nevidím ani že bych zůstala tady v Praze. Já bych
šla kamkoliv. U mě je to furt tak, já mám po 4 letech vždycky potřebu změny. I teď vlastně 4
roky po střední a já jsem šla do Londýna.
Ja: Dobre, ďakujem. To je odomňa všetko, teda ak by si chcela ešte niečo dodať?
Informátorka: Ani né.
Ja: Tak v tom prípade sa s tebou rozlúčim a ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
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Informátorka č. 7

Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Áno, súhlasím.
Ja: Čo sa ti vybaví, alebo aké sú tvoje asociácie, keď sa povie Erasmus?
Informátorka: Erasmus pre mňa znamená, vlastne vybavia sa mi tí ľudia, ktorých som tam
spoznala, všetci tí noví zahraniční študenti. Vybaví sa mi to Dánsko, v ktorom som bola a asi aj
taká nejaká spojitosť všetkých tých zemí, predstaviteľov ktorých som tam poznala.
Ja: Čo ovplyvnilo výber práve tejto krajiny? Alebo aké boli vlastne tvoje motivácie vycestovať?
Informátorka: No tak motivácie...bol to hlavne môj priateľ, ktorý chcel, aby som na Erasmus
išla. Ja akože strašne rada cestujem..nie je to prvýkrát, čo som niekde bola takto dlhšiu dobu v
zahraničí. Síce len pracovať, cez leto, ale akože nemám s tým problém. Ale neviem..mňa ten
Erasmus..nejak som asi bola málo iniciatívna, ale skrátka ten priateľ veľmi chcel, aby som išla,
že to bude super, že ma to strašne obohatí, že to nemôžem nevyužiť atd. No a ja som v podstate
nechcela veľmi ísť, a to z jediného dôvodu, že som sa bála, že to náš vzťah nejakým spôsobom
môže narusšiť, alebo, že viem, že veľa vzťahov sa rozpadne práve..a ja som nechcela, aby to
takto dopadlo práve..No..Ale skrátka presvedčil ma aby som išla, tak som teda išla. A mojou
osobnou motiváciou bolo vlastne to, že som si chcela zlepšiť jazyk, angličtinu. No a čo sa týká
tých ďalších motivácií, tak neviem..tak všetko asi čo s tým súvisí..lákalo ma skúsiť si žiť v
Škandinávii, vybrala som si Dánsko, vedela som, že sa nikdy sama na pol roka nedostanem, lebo
viem, že je to finančne nákladné, takže to bola ďalšia motivácia, že som vedela, že na to
dostanem peniaze. A neviem, celkovo som sa tešila, že spoznám nejakých nových ľudí, že už to
tu začínalo byť fádne, že tí ľudia, ktorí boli v mojom okruhu, tak ma v poslednej dobe nie až tak
napĺňali, zdalo sa mi, že stagnujem..takže som chcela poznať nejakých nových ľudí..Čo sa týká
tých kritérií, tak som si vyberala na základe tej angličtiny, lebo som vedela, že si ju chcem
zlepšiť.
Ja: No a čo sa týká samotného pobytu v krajine..Našla si si nejakých priateľov? Mala si potrebu
si ich nájsť a ako k tomu došlo?
Informátorka: No tak zo začiatku to bolo tak, že my sme tam s priateľom prišli autom..on ma tam
ako odviezol a pobudol tam so mnou asi týždeň, a vlastne v tom momente, keď on odišiel tak ja
som sa dozvedela, že ma vyhodili z bytu, čo bolo v podstate nie úplne príjemne..skrátka také
nedorozumenie..No skrátka a v tej chvíli som hneď musela začať riešiť túto situáciu, musela som
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si zháňať a riešiť ubytovanie..a to bola úplne existenciálna otázka, takže to ma zamestnalo úplne,
že také niečo ako hľadať si priateľov som v tom momente ani nemala potrebu. Jediné čo som
potrebovala bolo vyrozprávať sa z tých svojich pocitov..no a tým, že z tých nových ľudí som tam
ešte nikoho nepoznala tak som to všetko riešila s tym mojim priateľom, ktorému som volala, na
čo som bola proste zvyknutá, že všetko som riešila s ním, všetky problémy atd. No a rodičom
som to hovoriť nechcela..potom som to povedala sestre, ale viac menej som to riešila iba s tým
priateľom. No ale čo sa týká tých priateľov, ktorých som si tam našla tak nejak potom, tak k
tomu dochádzalo tak nejak postupne.. Na tom byte, kde som bývala tak so mnou bývali dve
dievčatá, jedna bola zo Španielska, tá druhá bola z Nemecka..ale s nimi som si nie ako úplne
sadla. No ale tých ľudí som spoznávala tak nejak rôzne. No aj priateľ mi to tak vysvetľoval, že sa
nemám báť, že všetci sú na tom podobne, že nikto nikoho nepozná a že všetci sú tam na tom
rovnako. No a tak to aj v podstate bolo, som tých ľudí oslovovala všade možne, v škole a tak. No
a hlavne asi prostredníctvom toho hľadania bytu..že som sa každého pýtala na to..no a vlastne
takou metódou snehovej koule som získavala známých. No a už len aby som to vysvetlila s tým
bytom, to bolo ako fakt príšerné, úplne hrozné, nahorší vlastne zážitok v mojom živote a myslím,
že nič, nič ma tak psychicky nedostalo na kolená ako tento zážitok. A to vlastne z toho dôvodu,
že v Kodani, tam kde som ja bola bol totálný, totálný problém s ubytovaním..tamani Dáni
nemajú..alebo akože dánski študenti tam nemajú dostatok miest na bývanie. Skrátka bývajú v
bytoch, kde bývajú spoločne viacerí ľudia, častokrát tam s nimi býva aj Landlord. Skrátka na
kolej keď sa chcú dostať, tak sa čaká napríklad na strednej si podáte prihlášku a zoberú vás za 4,
za 5, za 6 rokov...je tam nejaký čakací list atd..takže toto...ako fakt bolo dosť dosť obtiažne nájsť
si to ubytovanie.. Takže aj preto som bola z toho taká ..hmm..taká dosť hotová. Ale keď som si
ten byt našla, tak som ehm :) začala som si to užívať naplno. Začala som si užívať to, že som
spoznala nových ľudí, začala som si užívať to, že všetci sú úplne z rôznych kútov sveta, to že s
nimi môžem rozprávať anglicky, to, že keď som sa rozprávala s rodilými mluvčími, tak ma
napríklad pochválili a tak. Takže vlastne asi nejak tak, no..
Ja: A udržiavala si vzťahy s domovom? S kým a v akých ohľadoch si kontaktovala niekoho z
domova?
Informátorka: No tak ako som spomínala, s priateľom som bola v kontakte takmer nonstop a to
veľmi intenzívne ten prvý mesiac, kým som si hľadala ubytovanie a potom postupne stále menej
a menej. S rodičmi tak ako normálne, pretože ja som v Prahe a oni sú na Slovensku, takže spolu
komunikujeme..neviem..telefón, email, fotky..všetkomožné..no a takže tam sme hlavne dosť
skypeovali, čo ako na jednej strane bolo v pohode, ale na druhej strane ma to potom občas aj
obmedzovalo..Že už sa mi trebárs niekdy aj nechcelo..že som radšej chcela využiť všetko, čo tam
je..a nie sedieť na byte, za počítačom, ale chcela som si vlastne všetko užiť a poznať a vidieť
všetko, galérie a múzeá a ľudí a tak..takže tak..Vzťahy s domovom som udržiavala úplne
štandardne, tak ako ich udržujem v Prahe.
Ja: Ako vyzerali prvé dni po príchode? Ako si sa cítila? Ako si sa orientovala?
Informátorka: No ako som už spomínala, bolo to hrozné, v tom zmysle, že ma vyhodili z toho
bytu..No ale ešte čo si pamatám, keď ma tam ten priateľ priviezol, tak všetko bolo super. Ja som
to brala ako, že to je výlet..tak ako spolu s priateľom cestujeme fakt dosť a dosť často a všade
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možne, tak som to brala akojeden z naších ďalších výletov. No ale ako v ten moment, keď
priateľ povedal, že dosť, že už ako fakt musím odísť, čo už si predĺžil ten odchod asi o deň alebo
o dva, tak vlastne keď odchádzal, tak som hrozne plakala a vyprevádzala som ho jak šoféroval to
auto...a kývala som mu..a..a strašne som plakala..a strašne mi bolo za ním smutno..že som si
nedokázala predstaviť ako..ako budem môcť byť bez neho tak dlho. Vlastne ako všetko ostatné
mi nejak nevadilo. Lebo ja niesom ako nejak veľmi naviazaná na domov, alebo niečo také, ja
som na to zvyknutá, lebo ja už 4 roky študujem v Prahe..takže toto je také v pohode. Ale s tým
priateľom to bolo asi také najhoršie, no...Takže to boli také prvé pocity. A inak ako všetko bolo
nejaké v pohode, neviem..všetko bolo nové. Mne sa tam ako páčilo..to, že môžem všetky tie veci
zisťovať..neviem, že všetko je nové, že všetko môžem zisťovať..to sa mi na tom páčilo. Jediné
čo, to bolo s tým bytom..to bolo fakt ako hrozné. Vlastne asi najhoršia skúsenosť v mojom
živote, ale keď som si našla to nové bývanie, tak všetko..proste všetko nabralo úplne iné grády a
iné obrátky a bolo to fakt, fakt super..takže tak.
Ja: A ako si sa pripravovala? Čítala si si nejaké brožúrky..alebo..?
Informátorka: No ja som sa na to pripravovala, lebo som sa na to tešila..akože nemala som zase
až tak úplne veľa času, takže až tak veľa som toho nestihla naštudovať..ale jasne no..mala som
nejaké knížky, nejaké brožúrky..čítala som si o dánskej kráľovne, čítala som si čo všetko je v
Kodani. A napríklad aj všademožne keď som rozprávala, že už ma vybrali, že idem..tak sme sa
bavili, keď už niekto bol v Kodani alebo v Dánsku, tak sme sa bavili, že čo a ako tam
bolo..skrátka neviem..zaujímala som sa o to..tak celkom..celkom hej, no.
Ja: Ako by si charakterizovala životný štýl tých Dánov?
Informátorka: Fuuu, tak prvé čo sa mi vybaví je asi ten bicykel. Že tam všetci jazdia na tých
bicykloch. Obliekajú sa tak ako dosť špecificky a zo začiatku sa mi to nejak nie úplne páčilo, ale
potom som sa na to nejak namotala a páčilo sa mi to stále viac a viac, až som sa postupne začala
tak obliekať aj ja..alebo teda minimálne som mala pocit, že sa tak obliekam. A neviem..celkovo
mám pocit, že tá ich životná filozofia spočívá v tom, že oni..prídu mi teda, že sú omnoho
inteligentnejší a vyspelejší než sme my a..ale nemajú nejakú potrebu to nejak dávať najavo..alebo
sa na nič hrať. Nikto sa tam nesprával povýšenecky..a myslím, že ten spôsob obliekania do istej
miery vyjadroval to, akí oni sú. Obliekajú sa tak skromne..alebo ja neviem..tak kvázi ležérne,
alebo, že všetci tam vyzerali jak zo sekáča alebo tak. A viem, že keď tam prišla na návštevu
mamka alebo tak, tak tá úplne to vôbec nepochopila alebo tak..ona, že já som si mylsela, že oni
sú akože bohatá krajina alebo tak a že ľudia tu majú peniaze a oni sú pritom oblečení jak žobráci.
Takže tak, no. A celkom mi aj príde, že žijú zdravšie, že sú takí celkovo tak uvedomelejší, že sú
celkovo tak napred a fakt asi tá škandinávia má niečo do seba, ten spôsob myslenia, toho
nevyvršovania sa, toho, že asi aj majú nejaké iné hodnoty. Fakt podľa mňa to vzdelanie, taká tá
inteligencia a tak..No ale zase ešte to, ž dosť chlastajú. Všetci, vždy a všade. No a to sa mi asi nie
až tak úplne páčilo, no...bolo toho asi už celkom dosť. Myslím ako tí samotní Dáni, nehovorím o
tých Erazmákoch, ale o tých samotných Dánoch. Proste fakt najtypickejší je Dán s plechovkou
piva v ruke alebo Dán na bicykli. Jedno alebo druhé, alebo najlepšie obidvoje naraz.
Ja: Ďakujem. A čo pre teba predstavovalo najväčší problém, ako hneď po príchode?
Informátorka: Úplne najväčší problém bol s tým bývaním, a inak, čo si tak spomínam, pre mňa
nebol problém nič. Práve naopak...do tej doby som sa bála..akože ja nemám orientačný zmysel a
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celkom som mala obavy z toho, že jak ja sa tam budem orientovať, jak ja niečo nájdem..a tak..
No ale tým, že ma vlastne hneď vyhodili z toho bytu, a tým, že som nemala veľa peňazí, ale
mala som bicykel, takže som hneď chodila hľadať a zháňať tie byty..mala som mapu, ktorú mi
kúpil priateľ vlastne hneď keď som sa dozvedela, že ma vybrali, no a proste som začala chodiť s
tou mapou, pričom všetci už chodili s tými smartphone a iPhonmi a kadečím, no a ja som
každých 5 minút zastavovala a obracala tú mapu hore dole. No a tak som vlastne spoznávala to
mesto. No a skôr by som to videla tak, že ak nejaký problém nastal, tak som všetky problémy
akoby prekonala, snažila som sa ich vyriešiť. Akože najhoršie to bolo s tým bytom, občas to už
fakt bolo také, že som to s tým bytom už psychicky nezvládala, že som bola už unavená,
nevyspatá, cítila som beznádej a tak..Ale ako vydžala som to, zvládla som to, takže v pohode.
Ja: Aké boli tvoje očakávania? Ako si si myslela, že to na Erasme bude vyzerať a aké to
nakoniec bolo?
Informátorka: Očakávania som ani nemala..bolo to také jedno veľké neznámo, fakt. Taký aj
zvláštny pocit v žalúdku som mala, že ako idete do niečoho neznámeho, na pol roka, ale nie len
ako tak na výlet, na brigádu. Ale ako proste chodiť do školy, učiť sa a fungovať tam, ale ako
totálne, úplne sám. Že keď som išla v lete na tú brigádu do Francúzska, tak som išla buď s
nejakou kamarátkou, alebo tak..Ale toto som išla totálne, totálne sama, nepoznala som absolutne
vôbec nikoho a odchádzala som tam s predstavou, že sa vrátim až v lednu alebo tak...Takže moje
očakávania boli jeden veľký otáznik. A ako to vyzeralo v skutočnosti? v skutočnosti to vyzeralo
úplne, úplne úžasne, fakt geniálne. Fakt to odporúčam každému, je to skúsenosť na nezaplatenie.
Ja: A v čom myslíš, že to je skúsenosť na nezaplatenie?
Informátorka: V tom, že ťa to strašne obohatí takým spôsobom..jednak, že sa naučíš strašne veľa
vecí sama o sebe. Nejaká taká sebareflexia, no nie sebareflexia, lebo k nej môže dochádzať aj tu.
Ale také to sebapoznanie..také, že zistíš, že si naozaj schopná prežiť. A že zistíš, že jak ja som
napríklad do tej doby bola strašne nafixovaná na toho svojho priateľa a že vlastne každý jeden
problém, ktorý som mala tak som zvedla telefón a hneď som sa s ním radila. Alebo strašne veľa
vecí sa mi ani nechcelo riešiť, tak som to nechala naňho, nech to nejak vyrieši on. Ale na základe
toho pobytu som uistila, že to dokážem aj ja. Lebo tam nebol nikto, kto by mi s tým pomohol
alebo teda kto by to spravil za mňa alebo tak, takže som to všetko musela spraviť sama A ono sa
to už hlavne ani nedalo všetko riešiť cez telefon s nim..jednak na to už ani nebol čas..a teraz cez
telefon všetko vysvetľovať, lebo už ako nebol úplne v tom kontexte a skrátka som sa do toho ako
tak nejak púšťala sama. A možno som..ani nie, že dospela, to ešte je asi ďaleko k tomu, ale že
uvidíš, že sa dá žiť aj inde, aj nejak inak, trebars lepšie. Otvárá to nové obzory tak všeobecne, ale
hlavne si myslím, že v samom v sebe. Že poznáš aj samého seba, že uvidíš, čo ti v živote
vyhovuje..Vlastne aj tým, že si taká nejaká vytrhnutá z toho prostredia, v ktorom si bola, akože z
domova a si zrazu akoby mimo to prostredie alebo čo, tak máš taký odstup od tých vecí, môžeš
sa nad nimi lepšie zamýšľať, lepšie siich uvedomovať a prísť nejak na to, že čo a jak.
Ja: Skús mi popísať tvoj denný režim, ako vyzeral tvoj deň.
Informátorka: Fúúú tak, hmmm to je strašne ťažko povedať, ako ono celý ten pobyt bol strašne
rýchlý. Neuveriteľne rýchlo plynul den za dňom. Proste nebol jeden jediný volný moment si
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odpočinúť. Pretože som chcela všetko spoznať, využiť, vyskúšať, vidieť a tak a ľudí hlavne no a
do toho ešte tá škola. Ako na jednej strane ma to bavilo, že to bolo strašne strašne zaujímavé, čo
sme sa tam učili a akým spôsobom sme sa tam učili, ale tým, že u mňa asi prevážilo viacej asi
poznať tu krajinu, než tu školu, že to som si hovorila, že nó, šak to možem aj potom tú školu, si
to môžem pozrieť aj doma keď sa vrátím, veď texty som si vytlačila, mená autorov a to všetko
mám tak to môžem aj potom ale teraz je dôležitejšie vytrieskať zo všetkých možností, ktoré tam
boli maximum. No čiže sme chodili normálne do školy, skrátka na výlety sa chodilo dosť často,
čo organizovala škola, že sa nás vypravilo 5 autobusov a išlo sa mimo Kodaň, čo bolo úžasné.
Neviem ako, strašne rada som chodila k moru ale v tom druhom byte kde som potom bývala, tak
to bolo dosť ďaleko od mora. No potom som dosť času trávila v knižnici, takisto. Denný režim,
neviem no..s tými ľuďmi sme sa proste stretávali..no a ešte ja som mala skôr také to, že ja som
bola najprv v jednom byte, tam som si vytvorila taký nejaký okruh ľudí, s ktorými som sa bavila,
potom iný okruh ľudí som si vytvorila v škole a tretí okruh som si vytvorila vlastne na tom
novom byte, alebo teda skrz ten nový byt a potom som si tam ešte našla jedného veľmi veľmi
dobrého kamaráta, ktorý nepatril ani do jednej z týchto skupín. No a ja som teda akoby patrila do
4 skupín, ale do všetkých len tak akoby povrchne a ani s jednou som nesplynula úplne. Pričom
všetci ostatní to tak mali, že mali nejakú jednu skupinu ľudí, s tými sa stretávali a všetko robili
spolu a tak. No a ja som bola taká rozlietaná, že som bola chvíľu s tými, chvíľu s tými. Takže
som sa to tak ako snažila kombinovať ako všetko, no..aj školu, aj voľný čas, aj stretnúť tých
priateľov, aj sa prechádzať sama k moru, premýšľať..
Ja: Ako si zvládala všetky byrokratické záležitosti typu jízdenky, doklady..?
Informátorka: No tak samozrejme všetko tam bolo iné, nie úplne iné ale iné, spôsob akým sa
vybavovala študentská karta, akým sa aktivovala, ako sa dali požičať knihy z knihovny..Vlastne
oni tam už skoro všetko majú také digitalizované, automatizované atd. Čiže napríklad v tej
knihovne bol nejaký človek, čo u nás by sme nazvali tety knihovníčky, ktorých tu máme strašne
veľa a u nich tam bol trebárs jeden človek v tej knižnici, ale primárne tam neplnil tú funkciu aby
vám dával knihy, požičiaval..boli tam počítače, vy ste si našli knihu akú ste chceli, našli ste si ju,
ale vypujčili ste si ju skrz nejaký taký prístroj skrátka a všetko cez počítač, ste si to tam odškrtli,
vytlačili ste si papier dokedy to máte vrátiť atd. No a ten človek, ten tam bol len pre prípad
nejakej veľkej núdze, keď si niekto už fakt nevie rady alebo tak..A čo ja som sa na tom Erazme
naučila, bolo fakt pýtať sa. Že mi to aj bolo jedno, ani som sa nehanbila...m i to prišlo také
normálne, že som si hovorila, šak oni musia vedieť, že ja som zahraničný študent, čo asi aj každý
jeden dotaz som touto vetou uvádzala. A hlavne to, že tí Dáni boli takí ústretoví, nápomocní,
takže som sa ani nejak nebála opýtať, fakt to bolo v pohode, fakt som mala strašne dobrý pocit z
toho. No bolo to tam všetko iné, takže bolo potrebné prísť na to, čo jak funguje, ale akože nič
nezistitelné. Takže tak.
Ja: Mohla by si mi ešte priblížiť situáciu s ubytovaním.
Informátorka: No tak bolo to hrozné, ako som už spomínala...ale zase na druhej strane ma to
možno trochu posílilo v tom, že som sa naučila také praktické veci ohľadom toho, že neviem či
by som sa tu k tomu dostala, lebo v Prahe bývam na intráku...ale veci typu neposielať zálohu
skôr než vidím, či ten byt vôbec existuje, alebo skôr než mám nájomnú zmluvu a tak..lebo bola
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spústa podvodníkov a bla bla bla..ale neviem, mne to bolo celkom jedno kde bývam. Dôležité
bolo že som niekde bývala, že som mala kde spať..a v pohode. A tam ešte aj bolo milión
komplikácií s tým naším landlordom a vlaste až doteraz pretrvávajú tie komplikácie, že sme mu
dávali deposit, ktorý nám nechce vrátiť a tak. Ale akože ten byt to mi bolo celkom jedno, v tom
byte som viac menej fakt iba spala...a snažila som sa byť cez deň hlavne vonku aby som stihla
navštíviť a zažiť všetko čo som chcela.
Ja: Ako reflektuješ situáciu s jazykom? Učila si sa ich jazyk?
Informátorka: Tak ja som sa ich jazyk neučila, aj keď na to, aby sme boli integrovaní, alebo
prijatí tou spoločnosťou, tak..No..ono záleží odkiaľ ste. POkiaľ ste z iných ako z moslimských
krajín, tak nie je až taký problém, že dánštinu neviete. Ak ste z moslimských krajín, tak dánštinu
musíte podľa nich apriori vedieť, alebo sa ju učiť. Oni skrátka s touto menšinou majú problém,
prerastá im cez hlavu, kultúrne nezhody..atd. Takže oni sa ich snažia integrovať na základe
jazyka, sú organizované kurzy dánštiny zdarma. No ale čo sa týká tej angličtiny, tak je to úplne
bežný dorozumievací prostriedok, je to jazyk ktorým sa dorozumiete úplne, úplne všade, ešte aj
dôchodci vám poskaldali veľmi jednoduchú vetu. A myslím si, že tá angličtina, kôli ktorej som
tam išla ja sa mi zlepšila hlavne kôli tomu, že tí Dáni hovorili strašne dobre anglicky..
Ja: Oslavovala si nejaké miestne sviatky?
Informátorka: No tak sviatkov tam bolo ako dosť, ale neviem bol tam napríklad ten Halloween,
čo sa mi ako vôbec nepáči. Dáni sú ako dosť nadšení z oslavovania a hlavne z príprav na oslavy,
čo mi bolo sympatické s tými Vianocami napríklad,čo mali krásne vyzdobené, nádherné,
atmosféra úplne super.
Ja: No a ešte mi skús popísať organizáciu toho Erasmu..či si sa cítila dostatočne slobodná, alebo
či ti to pripadá ako organizovaná akcia? Alebo asistovaná..?
Informátorka: No tak ja myslím, že ten Erasmus, alebo to zahraničné oddelenie mi podalo akoby
taký prvý kontakt, ale potom už to bolo na nás, sme si to mohli zorganizovať jak sme chceli a čo
sme chceli. Oni nám sprostredkovali tu známosť ako keby, hej že s tou zahraničnou Univerzitou,
že mi poslali meno na koho sa mám obracať na toho koordinátora a už som si to tam riešila
sama. No v tom Dánsku tí koordinátori nie až tak úplne mali prehľad a nie až tak úplne vedeli
poradiť, ale dalo sa si poradiť. Ale myslím, že sloboda ako bola.
Ja: A poďme sa teraz porozprávať o tom vzdelávaní. Ako to vyzeralo v škole? Ako vyzerali
jednotlivé kurzy atd a vzťahy s lektormi..
Informátorka: Takže čo sa týka tých, tej školy ako takej..mne sa to zo začiatku nepáčilo, lebo
bolo to ako také strohé, dosť chlané a také jak som spomínala na začiatku, že tí Dáni nechcú
nejakým spôsobom dávať najavo to bohatstvo, alebop niečo také, alebo teda minimálne vizuálne
ho prejavovať. Tak aj tá škola bola dosť strohá, prišlo mi to také, také nepríjemné a hlavne asi na
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tom začiatku..kôli tomu ubytovaniu som sa bála, že zlyhám ako človek, že si to ubytovanie
nenájdem a že sa budem musieť vrátit domov a že to bude strašná prehra a do toho ešte to
prostredie, ktoré nebolo vôbec pekbné ani nič..no tak to bolo dosť atké blbé..no ale potom keď
som začala spoznávať tú kultúru, ten spôsob myslenia ako tí Dáni myslia a tak, tak sa mi to
všetko začínalo páčiť a hlavne oni majú také dánske slovo “hygge” sa to volá, to je také niečo
ako v angličtine “cosy” a je to niečo v zmysle akože útulný a tak a celá tá ich filozofia je v tom,
že ako robiť veci útulne, aj keď asi v takom tom ich trochu divnom zmysle, že keby sa nejaký
náš človek, nejaký stredoeurópan sa na to pozrie, tak mu to určite nepríde útulné, príde mu to
holé a tak. Ale je to skôr také decentné a útulné napríklad v tom, že všade vonia káva, Dáni ako
fakt pijú strašne veľa kávy, takže vlastne keď som vošla do školy a to bolo jedno či to bolo ráno,
poobede alebo večer..skrátka vždy tam voňala káva, od rána do večera tam voňala káva, čo tak
nejak zbližuje..také teplo, vôňa.. väčšinou všade mali sviečky. Akože mali normálne učebne ale
potom mali strašne veľa miestností, kde sa študenti akože stertávali, boli tam gauče, stoly,
kávovary, termosky s kávou, tie sviečky ako som povedala, boli tam aj sporáky a rychlovarné
kanvice a bola tam napríklad aj chladnička, v ktorej bolo pečivo a maslo atd..že ste si mohli
urobiť aj sendwich a bola tam taká kasička, do ktorej ste vhodili peniaze, ale nikto to
nekontroloval, ale všetci to fakt zaplatili, no. A tam je to fakt super, že jak som hovorila o tom,
že tá spoločnosť je vyspelejšia nepotrebujú nejakým spôsobom klamať o tom, či zaplatili alebo
nie. Skrátka berú to ako úplne samozrejmú vec, že keď si niečo vezmú tak za to zaplatia. No a tie
miestnosti fungovali na to, že tam sa v škole vlastne pracovalo v skupinách a domáce úlohy,
zadania sme robili tiež v skupinách no a učitel alebo lektor tú hodinu iba korigoval, nebolo to
ako u nás. No a každú hodinu mala nejaká tá skupina mať PPT prezentáciu o naštudovanej
literatúre. A potom začala diskusia v triede. A to bolo ako úžasne v tom, že ste naozaj o tej
antropológii mali možnosť premýšľať reálne. A nie ako u nás na FHS si prečítate nejakú knihu a
potom o nej napíšete referát alebo ako potom nazáver nejakého prapodivne dlhého kurzu, kde
učiteľ vlastne rozpráva od prvej hodiny po poslednú a potom napíšete test a buď ho spravíte
alebo nie. Čo ako podľa mňa nie je úplne prínosné, ale tam sme práve dosť diskutovali, bolo to
dosť interaktívne v tom zmysle, že vždy sa niečo dialo, buď nám prišiel niekto prednášať, nejakí
odborníci nám prišli predstaviť svoj výskum, skrátk ataké aktuality. Kladol sa dôraz na to
vyjadriť svoj názor, zaujať kritický pohľad a mňa to akože fakt úplne nadchlo. A myslím si, že
tak by škola mala vyzerať keď chce študentom niečo dať a obzvlášť ešte v týchto humanitných
oboroch, ktoré sú celkom ako k ničomu. No skrátka si myslím, že takto by to malo vyzerať v
tých humanitných oboroch, ktoré v praxi akože nevyužijete. No a keď o nich iba čítate, tak
nielenže ich nevyužijete ale im ani nerozumiete. No a tam som videla, že sa tá antropológia dá
použiť aj v praxi a že je dôležitá. Kdežto u nás zatial taký pocit veľmi nemám, akože študujem
to, ale nevidím veľmi zmysel toho, že to študujem.
Ja: A ako hodnotíš to, čo si sa tam dozvedela?
Informátorka: Myslím si, že to, čo mi to dalo, v čom ma to obohacuje sa veľmi ťažko vysvetľuje
ľuďom, čo to nezažili. Na druhej strane s ľuďmi, ktorí tam boli, ktorí to zažili sa o tom dá
pobaviť a podiskutovať a fakt sa cítite dobre, keď si s nimi o tom pokecáte. Napríklad s tým
mojím priateľom sa o tom dalo porozprávať, lebo on už bol dva roky v Amerike, pol roka v Peru
takže on tomu rozumel, on to chápal a tí ostatní ľudia, tí kamaráti, ktorí nikde neboli a trčia v
Prahe už vlastne 4 roky tak tí veľmi nevedeli no, nechápali..
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Ja: Ako si sa pripravovala na cestu domov? Aké si mala pocity?
Informátorka: No tak to bolo totálne, totálne hrozné. Vôbec som nechcela ísť domov. Vôbec,
vôbec, vôbec. Strašne som si to chcela predĺžiť ešte na rok, ale prešvihla som samozrejme
deadline podávania prihlášok, takže proste nič, nedalo sa to..Nechcela som ísť domov z toho
dôvodu, že mi tam začalo byť strašne dobre. A hovorila som si preboha, čo budem robiť naspäť
doma? Nechcelo sa mi vôbec opúšťať tých ľudí, konkrétne jedného človeka, ktorého som si tam
našla, veľmi, veľmi blízkého kamaráta, ktorý ale mal vlastne odchádzať do Brazílie, takže som
vedela, že ho už ani tak skoro neuvidím a z toho mi bolo smutno, no...Nechcelo sa mi vracať
vlastne vracať do Prahy. Pričom Prahu mám ako rada, ale prišlo mi, že v tom Dánsku je super a
že som vôbec nestihla zažiť všetko to, čom som chcela. Nechcelo sa mi ísť preč, lebo som
vedela, že sa už do toho Dánska nevrátim, že už nebudem mať veľmi peniaze na to, aby som tam
mohla ísť zase tak nadlho..Skrátka nechcela som ísť domov, no.
Ja: To boli tvoje očakávania teda..a aké to potom v skutočnosti bolo? Ten návrat?
Respondentka: No bolo to presne také, ako som si myslela. Ten návrat bol fakt príšerný, fakt sa
mi tu nechcelo byť. Plakala som, bola som tu strašne nespokojná. Mala som pocit, že mi nikto
nerozumie. V podstate sa mi ani nechcelo s nikým stretávať. S priateľom sme sa vlastne
rozišli..lebo..lebo nevedela som... skrátka vôbec som sa nevedela aklimatizovať. Neviem,
no..prišlo mi to tu všetko fakt strašne hrozné, desivé a to ešte bolo jediné šťastie, že som prišla
sem do Prahy. Ako keby som mala ísť domov na Slovensko k nám, na východné Slovensko..to
by ma asi úpln porazilo. Tam by som to asi nezvládla, tam by som to asi zvládla iba s nejakou
ťažkou psychickou ujmou, no. Kdežto v tej Prahe sa to tak nejak vybalancovalo, ale aj tak tie
prvé momenty boli fakt hrozné. Som proste strašne plakala, bolo mi smutno. Nevedela som sa
zmieriť..nevedela som uveriť tomu, že už to skončilo a že už som tu. Mala som pocit, že som sa
tu zrazu nejak nevedela začleniť. Hovorila som si veď preboha, všetkých tých ľudí, všetkých
tých kamarátov som nevidela strašne dlho a s niektorými som si písala, s niektorými nie a
obavála som sa tých, s ktorými som si nepísala, že či k sebe ešte vôbec budeme mať cestu, alebo
nie..a hovorila som si, že na tom Erasme to bolo také jednoduché nájsť si nových kamarátov a
mala som strašne veľa ľudí okolo seba. Každý sa chcel zoznamovať a každý bol nejakým
spôsobom zaujímavý trochu alebo tak..už len tým, že bol z inej krajiny alebo čo. A že ste sa
mohli dozvedieť všetko možné o rôznych kultúrach a tak. Kdežto tu mi to príde také, že kde sa
len tak s niekým zoznámim..Mala som proste potrebu spoznávať nových ľudí a myslela som si,
že to v Prahe nepôjde.
Ja: A čomu si sa začala po návrate venovať?
Informátorka: No tak vlastne po návrate..to bolo také dosť hektické..my sme s tým priateľom
chodili..no my sme sa nerozišli hneď,ale asi až dva mesiace po tom, čo som sa vrátila..a bolo to
strašne hektické. Išla som hneď na brigádu, ja učím lyžovať, takže som išla tam a to bolo zase
také vytrhnutie z reality. Tam je to vždycky také vytrhnutie z reality, také že zabudnem na
problémy, na všetko. A bola som tam dosť dlho a keď som sa potom vrátila do Prahy tak sa na
mňa všetko zhrnulo..myslím tie problémy, ako hlavne školské, ktoré sa mi vôôôôôbec nechcelo
riešiť. Že ešte som bola hlavou v Kodani a strašne som to posúvala, to plnenie tých povinností,
akože pražských, tých viac menej reálných no..Lebo tam na tom Erasme to bolo..akože boli to
stresy aj tam, hlavne na konci, písanie tých esejí...ale v podstate to nebolo také..no neviem,
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možno len teraz mi to také príde s odstupom času, že tam všetko bolo také v pohode akoby mimo
problémov. Pričom ako to nie je pravda, lebo tam sa riešili tie problémy s tým bytom a tak, rôzne
problémy s tými kamarátmi občas a tak. No ale akože jasné, problémy som riešila aj akože ja
neviem..aj tam, keď mi napríklad volala mamka, keď ju niečo trápilo, tak som to riešila aj tam a
vedela som trebárs aj normálne zaujať stanovisko alebo tak. Alebo priateľ keď niečo tiež, tak
som mu pomáhala. Tak akože tak, no riešili sa problémy, len mi to tak neprišlo, alebo možno ja
ani neviem aké mi to prišlo..možno také vzdialené. No a akože tu..neviem, tam som možno bola
taká v pohode tak aj tie problémy mi asi prišli menej významné. Kdežto tu keď som, tak sa už
ako cítim lepšie, začínam si uvedomovať, dobre už som ako tu, nevadí, vydržím a zachvíľu aj tak
niekam pôjdem, takže v pohode. Ale... príde mi to také...trochu prázdne tu..Akože tam to bolo
také plné, plné v tej Kodani. Také intenzívne, čo sa týká zážitkov...ja neviem proste..všetkého,
ľudí, zážitkov, podnetov, všetkého.. A tu mi to príde také dosť prázdne..Ale ako viem, že nie je,
že aj tu je dosť vecí a podnetov, ale neviem..príde mi to také iné, menej intenzívne asi..
Ja: A aké boli vzťahy s rodinou alebo s priateľmi po návrate?
Informátorka: Mmm, v podstate s rodinou ako úplne nezmenené. No a s priateľom sme sa viac
menej rozišli...alebo rozchádzali..alebo také no..akože sa to zhoršilo, ale neviem..to je nadlho a
možno na iný výskum hlavne:) A čo sa týká kamarátov, tak som prekvapená, že sa tie vzťahy
vôbec nezmenili a som prekvapená, že aj tí ľudia, ktorí ma nekontaktovali nejak často, tak som
strašne prekvapená, že teraz keď som sa vrátila tak fakt..No ja som si totiž myslela, že keď sa
vrátím, tak oni o mňa ani nezakopnú, alebo tak..No dobre no, napísali mi, ale myslela som si, že
si s nimi nebudem rozumieť, alebo že ani nebudem chcieť alebo tak alebo, že oni o mňa nebudú
mať záujem. Ale celkom paradoxne oni o mňa záujem majú. A dokonca mi až príde, že sa o mňa
zaujímajú možno až veľmi. V tom zmysle, že mi pomáhajú, alebo že sami od seba iniciatívne sa
pýtajú či mi netreba pomôcť..A mne to príde teraz momentálne akože strašne zvláštne, pretože
som si zvykla, že sa ma v tom Dánsku nikto nepýtal na to či nemám s niečím problém, či
nepotrebujem s niečím pomôcť..akože tam si to riešil každý sám za seba. Neviem no, ako jasné,
že ste sa o to mohli podeliť s niekým a tak, keď tí ľudia rriešili podobné problémy, ja neviem,
preukazy alebo tak. Ale akože neviem no..z toho som nejak vyvdená z miery, že zrazu sa o mňa
niekto zaujíma, teraz keď ja už to ani nie že nepotrebujem ale že už proste som bola strašne
zvyknutá ako sama riešiť svoje veci, sama o to všetko postarať, vyriešiť ich, zaujať k tomu
nejaký postoj. A fakt toto tu ma teraz dosť prekvapuje..akože milo, ale je o také..také zvláštne.
Ja: A ostala si v kontakte s tými tvojimi priateľmi z Erasmu?
Informátorka: S niektorými áno, s niektorými nie, ale skôr je to také, že čas od času si napíšeme,
vlastne niektorí z nich sa už ozývali, že idú do Prahy, že by sa teda zastavili, či tu budem a tak.
Ja: A máš pocit, že teraz keď si napäť v ČR, že vyhľadávaš zahraničných študentov?
Informátorka: Ani nie, že vyhľadávam, ale skôr ma to vždy poteší keď počujem angličtinu.
Alebo aj tú dánštinu niekde zhodou okolností, tak to ma vždy poteší. S angličtinou už nie je
problém, nemám problém komunikovať..akože samozrejme, že moja angličtina nie je hviezdna,
ale nemám problém, nehanbím sa..rada ju používám.

173

Ja: A myslíš, že si sa nejak zmenila? Zmenila sa nejak tvoja identita?
Informátorka: Moja identita sa v princípe ani nezmenila. Ale ja som sa zmenila v tom, že som
ešte viac samostatná, než som bola doteraz a že fakt som získala pocit, že nie som až tak závislá
na ľuďoch, na ktorých som si myslela, že som bola závislá, že som si mylsela, že to bez nich
sama proste nezvládnem. Takisto aj myslím, že sa menej bojím niekam ísť. Neviem asi som si
uvedomila, že všade sa dá prežiť, že všade sú normální ľudia, tak ako my, že to je proste v
pohode, že aj tá angličtina nie je taká strašná ako sa zdá. Ako, že by ma to nejak strašne zásadne
zmenilo..ono to možno bolo aj tým, že toto nebola moja prvá skúsenosť, že už som takto párkrát
bola takto nadlhšie preč. Takže si myslím, že každou jednou skúsenosťou stávam takou stálôe
viac a viac samostatnejšiou, ale napríklad som si teraz v Kodani uvedomila, že..a tu v tej Prahe
mi to asi ani neprišlo, že som síce Slovenka a žijem v Čechách, ale neprišlo mi to tak. Ale v
Dánsku som sa miestami cítila ako taký nejaký votrelec alebo čo. Pričom ani nebol dôvod,
pretože Dáni akože..pokiaľ nie ste vyslovene moslim, tak sú tolerantní, sú v pohode. Ale skrátka
v tej chvíli som si uvedomila, že každý má právo žiť kde chce a hlavne aj keď akože nejakí ľudia
odcudzujú nejakých napríklad cudzincov atd. tak ja som si uvedomila, tým že som bola Erasmák,
že nemôžem takto odcudzovať tých ľudí, pretože nikdy nemôžem vedieť čo ich tu vlastne
priviedlo. Že možno ani nie sú takí votrelci , že možno sú tiež iba na nejakom Erasme, na pol
roka a že možno ani nechceli primárne prísť do tejto krajiny, tak ako ja som primárne nechcela
ísť do Dánska, skôr ako proste, že to tak vyšlo kôli tej angličtine atd. Takže skrátka teraz keď
hodnotím tých cudzincov tak si uvedomujem, že predtým som ich nehodnotila
veľmi..hmm..pekne..niektorí mi dokonca vadili tí cudzinci..niektorí nie a niektorí áno. A teraz si
už fakt hovorím, že neviem čo ich tu privádza, že neviem za akým sú tu účelom. A že nebudem
primárne nejak robiť negatívne závery. Že teda najprv zistím čo a jak. A hlavne teda, že ja som
mala možnosť žiť polroka v Dánsku, preto si myslím, že ktokoľvek iný môže mať takisto
možnosť a právo žiť nejakú dobu tu. No a čo sa týká školy možno ešte som chcela povedať, že
strašne som si chcela tie svoje študijné náyky priniesť aj sem, ale zase to nejak asi z časového
dôvodu momentálne vyprchalo, ale myslím si, že to je kôli tomu, že zase momentálne nemám
čas. Ale keď sa zase všetko vrátí späť do normálu, do nejakého bežného štandardu tak sa takým
spôsob jak som sa učila v Kodani chcem učiť aj tu, proste rozmýšľať o tých veciach, ktoré sa
dozvedám. Premýšľať o nich kriticky, nie len ich prijať ale kriticky rozmýšľať. A napríklad aj to
je také čo ma nebaví tu v škole.Tam kde máme iba prednášku, kde si fakt iba odsedíme celý
semester každú jednu hodinu v lavici, a to mi príde strašne také ubíjajúce, také demotivujúce.
Neviem no, mne toto ako asi fakt vadí. Ale čo sa týká nejakých ostatných návykov, tak som si
tam asi ani nič také neosvojila. Len ma to fakt utvrdilo v tom, že fakt chcem žiť pri mori. A
vlastne ešte aj také drobnosti ako napríklad tie sviečky čo mali všade, tak som som si akoby
preniesla so sebou a aj mamka to začala praktizovať, že sa jej to strašne páčilo, a sestra ktorá ma
tam bola pozrieť a tak. A také to akože to útulné a tak a nie vyčačkané jak to tu väčšinou je..no a
neviem, to by asi bolo to čo mi tak nejak najviac vydžalo.
Ja: A ako by si povedala, že sa cítiš? Cítiš sa ako Slovenka, alebo ako Dánka..? Alebo ako by si
povedala?
Informátorka: neviem no..je to také zvláštne..lebo mala by som sa asi cítiť ako Slovenka, ale skôr
sa cítim ako..No ako ešte tak, aj tam keď som sa predstavovala, tak som síce hovorila, že som zo
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Slovenska, ale vždy som za tým dodala, že študujem v Prahe. A momentálne sa cítím byť, aj keď
viem, že je to asi divné, ale cítim sa byť Češka, v tom zmysle, že viac asi zdieľam nejaké to
myslenie a hodnoty s tými Čechmi, než so Slovákmi. Že fakt ako Čechov mám omnoho, omnoho
radšej ako Slovákov a asi sa cítím skrátka viac ako Češka..Dánka to určite nie. Taká nejaká
medzinárodná, to bolo možno chvíľami tam, akože taká nejaká nad..nad všetky národnosti..
Ja: A cítiš sa byť kosmopolita? Alebo nejakým svetoobčanom?
Informátorka: Tak ja sa rozhodne cítim tak, že no skrátka..mne už ako odmalička nejak nerobí
problém žiť ako úplne kdekoľvek aj už dosť dlho mám takú predstavu si vyskúšať žiť v strašne
veľa krajinách a ako aj vidím, že je to možné dneska, čím ďalej tým viac..A rozhodne sa mi
nechce viazať sa na nejaké jedno miesto. Akože pôvodne som hovorila, že teda Slovensko určite
nie, potom som uvažovala o Prahe ale dneska to vidím tak,že ani v tej Prahe...že niekam ešte
ďalej by som to určite išla vyskúšať..a kľudne teda aj do tej Kodane, ale kľudne aj kamkoľvek
inam, myslím, že by s tým nebol problém.
Ja: A myslíš si, že to, že si študovala v Dánsku ti môže pomôcť v hľadaní zamestnania v ČR?
Respondentka: Asi hej. No mne to pôvodne ani vôbec nenapadlo, ale teraz jak mi to ľudia
hovoria, že uaau ty máš ďalšiu super položku do životopisu..tak si uvedomujem, že to tak asi je,
no. Neviem síce, či mi to úplne pomôže, ale minimálne mi to otvorilo oči v tom zmysle, že aj tá
antropológia nemusí byť až taká stratená, a že minimálne v tom Dánsku sa dá v oblasti
antropológie zamestnať podľa mňa aj za dobre platené peniaze, kedy sú tí antropológovia
potrební a sú potrebné ich výskumy.
Ja: A si nejakým spôsobom s tou krajinou ešte v kontakte? Zaujímáš sa o ňu?
Informátorka: Tak prvé dva mesiace alebo tak to som bola v kontakte nonstop. No som si každý
deň čítala správy dánské, novinky na stránkách univerzity a bola som v kontakte s tými ľuďmi a
zaujímalo ma všetko o tom Dánsku. Dneska už menej, nie až tak intenzívne, ale vždy keď
natrafím na niečo o tom Dánsku tak ma to zaujme. Rada si o tom čítam, neviem, baví ma to, no.
Ja: A ako je to s národným cítením po absolvovaní Erasmu? Myslíš, že ho nejak podporil?
Informátorka: No tak národnostné cítenie nepodporil určitě. Skôr možno tu toleranciu..že som si
tak nejak uvedomila, že každý má právo žiť tam, kde chce. A podruhé, že nemôžeme vedieť na
ako dlho a za akým účelom tu prišiel. Nemožeme vedieť či je to nejaký prisťahovalec, alebo
nejaký votrelec ako som hovorila, alebo či je to proste iba človek, ktorý chce žiť polroka tu a
polroka tam..
Ja: A ovplyvnil nejak tvoj pobyt názor na českú resp. slovenskú kultúru?
Informátorka: No tak určite zmenil môj pohľad nielen na českú, ale aj na slovenskú, alebo
celkovo dajme tomu na stredoeurópsky priestor..Uvedomila som si, že tá škandinávia je fakt
úplne inde..že má iné hodnoty a je to určite vyspelejšia krajina. A nehovorím, že tá naša krajina
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je nejaká zaostalá, ale je určitľ veľa nedostatkov a je veľa vec, ktoré by sa mohli zlepšovať..Ako
myslím si, že to do určitej miery súvisí aj s tou históriou, myslím si, že ten socializmus zbrzdil
tošku ten vývoj, alebo aspoň keby tu nebol taký dlhý čas tak by sme sa aj mohli vyrovnávať tej
škandinávii. No ale tým, že tu bol a že tu panovali úplne iné hodnoty, tak si myslím, že bude
dosť dlho trvať kým sa dostaneme na úroveň škandinávie.
Ja: Ďakujem. No a posledná otázka, ako by si charakterizovala domov? Alebo čo pre teba
znamená domov?
Informátorka: No tak čo pre mňa znamená domov? To je strašne ťažká otázka. Lebo keď sa
povie domov, tak si vybavím to moje mesto na východnom Slovensku, z ktorého pochádzam.
Proste ten byt, tí rodičia tam a celá rodina vlastne a tak...Ale to sa mi iba vybaví, ale ja k tomu
nie som nejak úplne naviazaná nejak pozitívne..Nie že pozitívne..ale som k tomu naviazaná tak
neutrálne. Ja teraz totiž momentálne za svoj domov považujem svoju izbu na internáte, teda
polovicu izby, lebo tam bývame dve so spolubývajúcou. Takže polovicu tejto izby považujem za
svoj domov. A skrátka domov je pre mňa to kde môžem byť keď si potrebujem od všetkého
odpočinúť, tam kde môžem byť sama so sebou..oddýchnuť si, nič neriešiť, nikomu neodpovedať
na otázky, nikomu nič nevysvetľovať..proste byť tam a nejakým spôsobom zrelaxovať,
oddýchnuť si od všetkého. Že proste pre mňa aj v tom Dánsku, tá moja izba, postel..tak tam som
sa cítila akože doma. Že vonku bol ten svet, všetci tí ľudia, tí kamarátí, tie galérie, to more a to
všetko..ale keď už som si od všetkého chcela oddýchnuť tak som chcela ísť domov. Domov to
znamenalo do svojej izby, do toho bytu v ktorom sme síce bývali traja, ale skrátka tam. A čo sa
týká toho či by som bola schopná žiť niekde inde a cítiť sa tam ako doma, tak si myslím, že by
som bola shopná aj som schopná a som dokonca odhodlaná, pretože mi príde, že s tou rodinou
budem v kontakte vždy prstredníctvom..proste je tu telefón, skype, fotky všetko. Nepríde mi to
tak, že by som od nich bola nejak ďaleko. Zdieľame všetko spoločne, všetko vedia, všetko vidia
aj ma prídu pozrieť..mamka chodí do prahy za mnou na návštevu, takže všetko vie, čo riešim, čo
robím, kde bývam, poznajú mojich kamarátov z rozprávania a tak. Skrátka nepotrebujem tam
byť fyzicky, skôr mi to príde, že v pohode takto. A čo je dôležité je podľa mňa mať aspoň
nejaých blízkých ľudí pri sebe, ideálne priateľa, ako mylsím partnera..alebo teda nejakých
kamarátov..Pretože ako samozrejme môže vám prísť smutno..môžte skypovať ale občas..občas
vám príde smutno, že by ste chceli mať niekoho fyzicky pri sebe akože niekoho z tých blízkých
ľudí. Ale napríklad na tom Erasme som ani taký stav nemala, že by mi tam bolo smutno. Čo ale
ja väčšinou nemám nikdy. Akože aj keď som odchádzala do toho Francúzska na brigády na tie 3
mesiace, tak mi nebolo smutno ako absolútne vôbec, no. Jediný moment kedy mi bolo smutno
bol keď som sedela v lietadle alebo autobuse na ceste naspäť domov, no..takže..tak. A to mi aj
tak bolo smutno skôr za tými ľuďmi, ktorých som tam nechala, alebo celkovo za tým životom,
ktorý som tam mala.
Ja: Ďakujem, myslím, že z mojej strany je to už všetko, ak by si niečo ešte nechcela dodať ty?
Alebo ak máš pocit, že sme niečo nespomenuli...?
Informátorka: Nie, ja myslím, že sme spomenuli všetko.
Ja: V tom prípade ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za čas, ktorý si mi venovala.
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Informátorka č. 8
Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Ano.
Ja: Čo sa ti vybaví keď sa povie Erasmus a jaké máš asociácie k tomu pojmu?
Informátorka: Jako když si vybavím svůj Erasmus?
Ja: Ano.
Informátorka: Volnost, spousta přátel a taková jako nějaká vlastní zodpovědnost asi.
Ja: Zodpovednosť? Ako v akom zmysle?
Informátorka: Nikdo Ti nepomůže, když máš nějakej problém. Musíš si pomoct sama. Ale jako
jinak spousta lidí ti samozřejmě ráda pomůže. Ale musíš vědět za kým máš jít. Nemáš tam ty
rodiče, nemáš tam toho partnera.Musíš se nějakým způsobem domluvit v cizím jazyce.
Ja: Môžem se opýtaťjaká bola tvoje motivace odjet na Erasmus a jet někam studovat?
Informátorka: Já jsem původně měla odjet s přítelem, který dodělal postgraduál a domlouvali
jsme se, že pojedeme někam do zahraničí a bohužel to ale nevyšlo, takže proto ja jsem se
rozhodla, že už jsem byla připravená někam odjet a řekla jsem si, že ten Erasmus je asi
nejjednodušší volba.Takže proto jsem se rozhodla, že proto jako pojedu. Ale víceméně ten jako
prvotní popud byl, že jsem chtěla odjet do zahraničí.Ale protože to nevyšlo, jako že bych s ním
dojela, tak jsem jakoby využila Erasmu.A nelituju toho.
Ja: A do zahraničí jako že z jakého důvodu?
Informátorka: Protože celý svoje studium já plánuju to, že chci odjet. Chci odjet někdy kolem
pětadvaceti, což mi těďka je a chtěla bych se naučit jazyk, chtěla bych mít zodpovědnost sama za
sebe a už jsem si to v hlavě tohleto všechno nastavila a pro mě ta představa, že bych měla
dokončit školu a zůstat tady byla nepředstavitelná. I teďka chci někam odjet, ale ten Erasmus mi
vlastně pomohl v tom, že jsem mohla odjet v tu chvíli, nebo v tom, že půl roku co jsem
odevzdala přihlášku odjet a nějak si jako pobejt v tom světě a pak se teda zase vrátit. A pořád
plánuju, že bych někam odjela.
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Ja: Akože by si tam chtěla žít?
Informátorka: Tak dva, tři roky bych tam, chtěla žít.
Ja: Aké boli kritéria, keď si sa rozhodovala, keď si zvažovala do které krajiny pôjdeš. A prečo si
se ve finále rozhodla pre tú krajinu?
Informátorka: Já mluvim anglicky a německy, ale německy ne zas tak dobře abych porozuměla
přednáškám, takže první kritérium byl jazyk a ta angličtina. Francouzsky nemluvim, ale teď jsem
právě začala, když jsem byla v Belgii začala jsem se učit i francouzsky, takže angličtina,
anglicky mluvící země a případně teda tam, kde by to studium bylo v angličtině vlastně. Takže já
jsem si vybírala mezi Anglií... mezi Anglií to bylo, to byl Brightn, na jihu Anglie. A to se mi
třeba jako líbilo kvůli angličtině. Taková ta oxford english, krásná angličtina. Pak jsem si vybrala
Brusel, protože jsem v Bruselu byla... Já tam mám kamaráda, kterej tam dělá jako novináře.
Stálej zpravodaj českého rozhlasu a byli jsme u něj jako několik dní a moc se mi tam líbilo.
Zaujalo mě prostě jak to město je multikulturní. A zároveň že to není prostě třeba jako Paříž. Mě
na francouzskejch městech vadilo, že se tam mluví prostě jenom francouzsky. A teď už je to
možná asi trochu lepší. Já jsem tam byla asi před osmi lety a byl hroznej problém se domluvit
anglicky prostě s kýmkoliv jo. A co se mi na tom Bruselu líbilo bylo, že každej mluví anglicky.
Takže jsem měla ten Brighton, Brusel a ještě jsem měla Cardiff. To je ve Walesu a tam se mi
hrozně líbil, hrozně líbil jako kampus. Oni maj jako úžasný technický zázemí. v tom Cardiffu.
Ale, ale teda jako vybrali mě do Bruselu. Já jsem se ale jako na každý z těch možnejch míst jsem
si jako našla to dobrý a nakonec vyšel ten Brusel, tak jsem si řekla OK super, jedu do kulturního
města.
Ja: Dobre, ďakujem. A teraz k tomu samotnému pobytu v tej krajine.Chcela by som sa opýtať na
oblast sociálních vztahů. Jakým způsobem jsi si našla přátele? Alebo či si vlastne mala potřebu si
najít přátele, či si prostě radši byla sama? Nebo jestli vám to organizovala škola, nebo jestli ty
sama jsi byla iniciativná?
Informátorka: Tak organizovala to škola. Třeba jako já jsem si našla přátele tak půl napůl.
Polovina byly lidi ve škole, který jsem, jako já jsem měla to štěstí, že tam jako byl jako
international master jeden. Kde jsou vlastně lidi, který studujou jenom v angličtině. A pak jsem
chodila, takže s nima jsem chodila na nějaký přednášky a tam jsme se vlastně my na začátku
potkali a všichni jsme se seznámili, protože jsme byly všichni jako v prváku a jako devadesát pět
procent všech těch lidí byly normálně studenti a já jsem tam byla jako Erasmus jo, ale prostě
jsme se tam všichni seznámovali s tim, že oni tam budou studovat jako několik semestrů spolu a
nebyl vůbec problém, že já jsem Erasmus. Pak bylo zase, pak byly přednášky, kam jsem chodila
jako s více belgickejma studentama a ty jako moc mezi sebe jako nepřijímaj, protože
nepotřebujou, že jo, jenže já jsem taky nepotřebovala, kdyby tam byla možnost chodit jen s
nima, tak bych se samozřejmě snažila jako víc se začlenit, ale ani jedna strana to nepotřebovala.
No a, takže to byly spolužáci ,ale jako šlo by to.Šlo by to, ale já jsem jako, já nemám problém se
s někým jako začít bavit a pak byly moji spolubydlící a já jsem bydlela s osmi Vlámama a
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víceméně všichni mluvili anglicky a bydleli jsme v jednom domě, takže jsme mezi sebou museli
občas řešit tu a tam nějaký problémy, když se nám něco rozbilo, nebo tak. Takže i mezi nima
jsem si našla přátele. Ale zase jako po většinou po večerech, já nejsem takovej člověk, kterej by
pořád musel s někym někam chodit. Kdybych byla taková, tak by nebyl problém a mohla bych
furt s někym někam chodit na nějaký večeře a do klubu a tak, ale spíš jsem jako čas trávila jako
sama a třeba zase chodim běhat, takže jsem chodila běhat, ale prostě, kdyby tam byl člověk,
kterej je samotář, tak se tam ten čas užije jako dobře a i když by tam byl člověk, kterej je jako
hodně společenskej tak si myslim, že hodně by se jako neztratil a nenudil by se.
Ja: A napríklad vzťahy s domovom si nejakým spôsobom udržiavala? Vztahy s domovem ako
trebárs s rodinou a nebo s přáteli?
Informátorka: Hmm, tak já jsem si s přítelem skypovala minimálně jednou denně, protože jsme
spolu hodně dlouho, jsme spolu sedm let, takže a on byl ještě na operaci, na operaci jako s
kolenem, takže byl prostě doma celý dny, asi dva měsíce a i kdyby nebyl, tak jsme prostě pořád
v kontaktu. S rodinou jako třeba s rodičema jsem si skypovala, využívala jsem vlastně jenom
skype. Jenom jednou, když se mi pokazil počítač, tak jsem musela jako telefonovat, ale ten skype
je vlastně nejjednodušší možnost, jak se s někým spojit. No s rodičema tak jednou tejdně a s
přátreli, s přáteli jsem si teda neskypovala, ale psali jsme si hodně jako na facebooku. Nebudem
psát smsky, že jo..Takže na facebooku, případně na jinejch sociálních sítích.
Ja: Jak by si definovala ty vztahy? Akým spôsobom si ich udržiavala? Čo jste řešili? Mala si
potrebu...alebo měla si spíš pocit, že by jsi potřebovala být s těmi novými přáteli, na tom Erasmu
a rozebírat svoje záležitosti s nima, nebo jak to bylo?
Informátorka: Bylo to asi tak půl napůl. Bylo to jako když v Čechách normálně jako chodim do
školy, tak s těma spolužákama rozebírám jako tyhlety věci a samozřejmě jim jako řikám věci ze
svýho soukromí a bavíme se i o jako studijních věcech a .. bylo to skoro jako bych prostě jako by
to spojební s rodinou bylo víceméně stejný jako bych byla možná jako tady. Jako, že s tim
přítelem jsem fakt jako mluvila třeba dvě hodiny denně a normálně jsme se bavili o všem
možnym.
Ja: Ako vyzerali tvoje prvé dni po príchode? Ako si sa cítila, jestli mi to můžeš popísať. Čo si
zažívala, aké to celé bylo, ten příchod?
Informátorka: Cítila jsem se strašně, nebo protože já jsem totiž jako opouštěla jako přítele v
právě jako těžký životní situaci, protože šel na operaci s nohou a pár měsíců předtím mu umřela
maminka, takže já jsem to tady měla fakt jako docela těžký a vlastně se o něj starala moje máma,
takže jako takový osobní problémy, ale už jsem měla všechno jakože zajištěný, že vodjedu a
bylo o něj jakoby postaráno. Takže to mě potom jakože vnitřně trápilo, to že ho jako opouštim, a
že mu tady jako že nepomůžu. Takže i když jsem prostě přijela tam, tak ve chvíli kdy jsem prostě
přijela v 6hodin ráno v sobotu do Bruselu a po Bruselu se prostě potáceli 16letý ožralí děcka,
který zrovna vylezli z hospody a šli na první metro a já jsem tam stála s tim kufrem, kterej měl
asi 50 kilo, nebo 40, já jsem ho vůbec nemohla zvednout a dojela jsem konečně na to místo kde
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jsem měla bydlet, kde jsem byla asi dva měsíce předtím podepsat smlouvu, takže jsem věděla
kde to přesně je a přijela jsem tam a nemohla jsem vůbec odemknout ten dům a stála jsem před
domem a a brečela jsem třeba jako ten den, kdy jsem dorazila a bylo zvláštní tak jako všechno
postupně poznávat, ale já jsem jako neměla jako žádnej problém. Jo třeba jako jednu mojí
kamarádku mi okradli na začátku jejího Erasmu. Nic teda jako takovýho co by mi to jako nějak
zkazilo. Ale bylo mi teda jako hodně smutno když jsem přijela. Asi teda jako první tři dny, než
se začalo něco dít. Než se začalo chodit do školy, než se začali zajišťovat různý věci i na úřadech
a tak.
Ja: Takže smutno Ti bylo víceméně za přítelem, neboza kým nebo čím..?
Informátorka: Bylo mi smutno.
Ja: Nebo jak bys to jako definovala?
Respondentka: Jako nevěděla jsem co se jako všechno teďka bude dít. Přišla jsem do prázdnýho
pokoje a musela, měla jsem před sebou i jako tu budoucnost, ten jako by ten půlrok se jako
něčim musí zaplnit a že ten pokoj se musí něčim zaplnit a jestli no...Strach jako z budoucnosti i v
tu jako chvíli jsem byla jako třeba unavená a jako že jo, já jsem jela autobusem a...
Ja: A kolik trvala ta cesta do Bruselu vlastně?
Informátorka: Autobusem dvanáct hodin, protože tam se jede vlastně přes Lucembursko, ale voni
bohužel jako nelítaj. Já vždycky když jsem jela do Bruselu, já jsem byla v Čechách na třikrát
jsem tady byla jako že za přítelem, pak měl přítel promoci, o vánocích jsem tady byla, tak jsem
vždycky jela autem. Tam existuje výborná věc a to je spolujízda. Takže jsem se domluvila
vždycky s někým, kdo pracuje třeba v parlamentu, takže já jsem to pak jezdila autem potom.
Ja: Teraz by som sa ťa rada opýtala na takovou tu každodennost a takový ten každodenní život
na Erasme. Či niečo tam pro tebe znamenalo velký problém. Akože nějaká složitá situace, nebo
s čím si se tam jako potýkala...?
Informátorka: Jednou se mi stalo, že se mi rozbil počítač a to bylo jakože na začátku, tak 14 dní
co jsem byla v Belgii a byl to jako novej počítač a vlastně jediný jako spojení i s jako věcma,
který si musim zařídit i jakoby školní, zápisy do systému a pak jako byl velkej problém, že jsem
neměla spojení i jako s domovem, když šel zrovna přítel na operaci, takže to bylo jako, šel další
den na tu operaci s tou nohou jo. Takže to bylo jako asi nejtěžší a měla jsem udělat prezentaci
jako, asi na další den jako a spadnul mi v noci prostě počítač. Modrá obrazovka smrti, taková ta
hrůza no a byla jsem prostě v cizí zemi a měla jsem počítač v češtině a nevěděla jsem co mám
dělat a nakonec jsem se přes toho svýho známýho sehnala českýho ajťáka, kterej se mi jakoby na
to podíval, ale to byl jako, teď to nevypadá jako strašná věc, ale jako ve chvíli, kdy jseš sama
jako v cizí zemi a máš ten svůj počítač, tak jsme jako tak strašně navyklí na to, že to je jako když
najednou nemáš nohu. A pak se mi stala taky ještě jedna blbá věc a to byla moje chyba, že jsem
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si já jako beru speciální léky a já jsem si je když jsem byla doma zapomněla vzít s sebou a
přijela jsem do Belgie a zjistila jsem, že je nemám, ale taky jsem to vyřešila, tak že jsem přes
jednu známou se kterou jsem jela v autě Praha Brusel a se kterou jsem se bavila, jsem zjistila, že
má stejný problémy a bere podobný prášky, takže jsem si jí tam našla a bylo to složitý, ale
nakonec jsem to vyřešila. Jo ale nikdy jsem jako jinak každodenní problémy jsem snad žádný
jako neměla. Akorát, že moji spolubydlící byli bordeláři..
Ja: A čo sa týká toho bydlení, jak jsi si ho našla?
Informátorka: Já jsem měla hrozný štěstí, protože holčina, která bydlí tady v tom jako, tam je
zvykem v Belgii, jako že jsou tam takový jako úzký vysoký domy. Mi hrozně připomínalo
Harryho Pottera. Znáš Harryho Pottera?
Ja: Jo.
Informátorka: To Grimmauldovo náměstí 12, to jak tam prostě najednou vyjede takhle, takže ten
typ jako by domů, kde je třeba 9 pokojů a většinou to jako vlastní Vlámové a ten můj majitel
domu vlastnil jako dva baráky a měl tam jako víceméně vlámský studenty. Ty holandsky mluvící
a snad vždycky je tam měl, akorát teda vlastně letos vodjížděli na svůj Erasmus a domluvili se s
ním, že si za sebe najdou náhradu na ten půlrok, že jako nechtějí aby jim ten pokoj propad. No a
koho jakoby najít do svýho pokoje na půlrok, tak napsali na univerzitu a ta rozeslala mail vlastně
všem univerzitám, který jsou, který spolupracujou a takhle mě přišel do mojí emailový schránky
mail od jistý “Lizelot”, která psala, že odjíždí na půl roku do Roterdamu a bydlí v pokoji támhle
a támhle zatolik a za tolik, jestli by náhodou to někdo nechtěl.A já jsem byla první kdo jí
odpověděl a takhle mi jakoby ten pokloj připad. Platila jsem 310Euro a normálně se platilo.. za
pokoj.. a normálně jako běžně lidi, jako že nejnižší ceny co jsem jako slyšela bylo třeba 370. Jo
takže já jsem jako vážně měla uplně jako nej nejlevnější pokoj, co jsem jako kdy slyšela od
všech lidí co tam byli.
Ja: Takže v podstatě přes školu?
Informátorka: Přes školu no...
Ja: A keby si mi mohla nejak popísať způsob jakým jsi se stravovala, alebo tvojí situaci se
stravováním. Jestli jsi třeba něco ochutnala jejich, nebo..?
Informátorka: Já jsem jako měla, trošku to byla smůla, trošku to bylo i štěstí. Já jsem bydlela
vlastně v takovým, takovej kamrlík to byl vedle kuchyně, kterej byl ale i jako pokojem, takže já
jsem cejtila jako všechny vůně od toho co ti jako moji spolubydlící vařili, ale oni nevařili, oni si
jen ohřívali lasagne, který koupí za 3eura v belgický delvitě a případně pizzu, ale já jsem si jako
vařila normální jídla, který si, no vlastně ne, takový jídla, který tam vyšli nejlevnějc. Byl to losos
a zelený fazolky, což tady je teda docela luxusní jídlo, ale tam je losos levnější než treska. No
takže já jsem si vařila a pak jsem případně chodila na univerzitu, kde tam na kampusu stálo, stál
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oběd myslim si, že 4 eura, což je jako luxusní cena, že jo a pak jsem teda zjistila po asi třech
tejdnech, že to všechno jídlo chutná stejně. Každá zeleninová polívka chutnala uplně stejně,
jenom měla jinou barvu. Ale dalo se tam jakoby nějak vyžít. Vlastně ochutnala jsem hranolky
belgický, belgickou čokoládu. Hranolky teda zas tolik ne, belgickou čokoládu taky tolik ne, ale
zamilovala jsem se do waflí. Ty jsem teda jako nikdy nedělala, ale třeba jako jednu dobu skoro
každej den jsem jela jako do centra a dávala jsem si tam waffle. A pak jsem dělala jako belgický
mušle, když za mnou přijel brácha s přítelkyní tak jsem vařila, který jsou strašně jednoduchý.
Fakt jsou strašně jednoduchý.To jenom hodíš do rendlíku, necháš to povařit asi tři minuty a jsou
hotový. No slávky, tak ty jsem dělala, takže já jsem jako neměla s timhle problém. Kdybych
neměla kuchyň, tak by to bylo horší jo, protože já nejsem taková, že bych si koupila senvič
někde a asi bych z toho byla trošičku vystresovaná a měla jsem to jako v pohodě.
Ja: A keby si mi mala popísať bežný deň študenta Erasmu, tak ako by to ako vyzeralo? Kludne
akože i víkend nebo..?
Informátorka: Tak můj běžnej den vypadal tak, že jsem se ráno probudila tak kolem třeba devátý
hodiny, na to jsem jako nebyla zvyklá, protože normálně pracuju a takže jsem se probudila třeba
v devět, nasnídala jsem se, pak jsem si šla zaběhat, pak jsem šla na univerzitu, kterou jsem měla
dvacet minut od školy, tam jsem... ja jsem měla školu třikrát tejdně a dvakrát tejdně jsem měla
francouzštinu, ale tak mi to vycházelo jakože každej den jsem chodila na univerzitu. A všechny
přednášky i francouzštinu jsem měla tak jako že třeba od jedný hodiny odpoledne, takže jsem to
měla takový volnější, což mi jako hrozně vyhovuje a přednášky i francouzsština byly jako
skvělý, nikdy jsem se nestresovala na přednáškách a vždycky mě to bavilo. Nestalo se mi co se
mi stává hodně tady, jako že by mi padaly oči a že by to byla fakt jako nuda. Jo a odpoledne
jsem pak jako přišla povětšinou zase domů, povídala jsem si jako se spolubydlícíma, jedna ta
moje spolubydlící byla Rakušanka, zbytek byly jako všichni Vlámové takže ona byla ve stejný
situaci jako já, že byla jako Erasmaška na půl roku. A po večerech jsem jako šla tak jako na
párty, nebo jsme si doma prostě povídali, nebo jsme si pustli film. Takový prázdniny to byly.
Ja: A keby jsem se tě mohla opýtať, jak reflektuješ situácii s Erasmom, myslím akože do akej
miery je to podle tebe asistovaná, nebo organizovaná akce. Nebo do akej miery jsi se cítila jako
svobodná, nebo jestli jsi si mohla vybrat co jsi chtěla?
Informátorka: Já jsem se cejtila úplně svobodná.
Ja: A obmedzovalo ťa to v niečom?
Informátorka: Ne, jenom jako že co znám kamarádku tak tu to omezilo v tom, že si tam vyjela
jako jen na jeden semetr a tak se jí tam líbilo, že tam zůstala jako na další, jako freemover, ale
mě to jako nikterak, nikterak mě to neomezovalo.
Ja: A co se týká jako například nějakejch těch služeb od toho erasmu, tak kterých jsi využívala?
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Informátorka: No. Jako buddy systém byl asi fajn, ale můj buddy byl imbecil, takže buddy
systém jsem moc nevyužila, je tam jako vždycky...
Ja: No a myslim jako třeba takové to ubytování, s čím ti škola pomohla, nebo finance,
Informátorka: No tak finance mi to pokrylo asi z padesáti procent, že kdybych neměla rodiče a
svoje jako nějaký příjmy, tak bych nikam nevyjela, ale tak v dnešní době to nejde, že jo. Možná
to tak fungovalo v devadesátejch letech, ale je to normální. Ja se zas, aspoň trošku mi to
pomohlo. Těch nějakejch 400euro. S ubytováním mi nepomohli najít, tam jako není možnost.
Tam je tolik stážistů a tolik moc lidí a všichno se tam mele a tak jako tetelí, to by byl hroznej
nepořádek. Zase kdybych jela někam do Jevaskelle do Finska, tak jako tam to ta škola zajišťuje,
ale já jsem jela do hlavního evrospkýho města. S čim mi eště.. jako voni mi zas tak s ničim moc
nepomohli no. Oni mi jako řekli, že teda mam přijet, tak jsem tam teda jako přijela, nebo já moc
nerozumím tý otázce.
Ja: No napríklad myslíš si, že kdbys tam jela úplně sama na vlastní pěst, kdyby jsi nešla přes
Erasmus, jestli si myslíš, že by to bylo v nejakom zmysle jednodchšie?
Informátorka: Ne tak pro mě by to bylo složitější, kdybych takhle měla jako někam jet jako
freemover a všechno si zajišťovat. Tady už jako předem, ok je to papírování a tak, ale už víš
jakej formulář kam mít, jak ho máš jakoby užít a jako máš nějakou tu cestičku jak jít, takže mě
tohleto jako vyhovovalo. Já kdyby nebyl Erasmus, tak já jako v tý pozici kde jsem byla, jako že
jsem chtěla někam odjet, tak bych asi, nevim jestli bych někam odjela jako freemover, nebo přes
nějakou mezivládní dohodu, kde bych si to musela zařizovat sama.
Ja: A napriklad myslíš, že teraz po tejto zkušenosti, keď si si to už zažila, myslíš, že by si to
zvládla sama? Zorganizovat si nejaký taký dlouhodobější pobyt v zahraničí?
Informátorka: Já třeba když jsem byla tam, tak jsem měla pocit, že dokážu jako všechno. Teďka
jsem už zase v takový tý jako, taková trošku jako zase...taková línější, a že všechno je hrozně
složitý, tak ale myslim si že jo, že by se to jako dalo. Všechno se dá prostě zařídit. No když jsem
odjížděla tak jsem jako měla představu, jasný, že stáž si tady jako najdu a bude to v pohodě a
znám tolik stážistů a lidi támhle dělaj a tohle dělaj a všechno prostě de a všechno je o lidech a
teď jsem taky taková, že všechno mi příde takový trošku nereálný. Ale jo, myslim si, že jako jo.
Ja: Myslíš, že ti to teda nejak pomohlo?
Informátorka: Jo jo jo myslim, že mi to pomohlo, že jsem taková, že mi všechno přijde takový už
jednodušší, nebo vim, že je k tomu jednodušší cesta. Jenom se k tomu jako musíš dokopat, že jo,
dokopat se k tomu stačí. Že předtim mi přišlo, že všechno je jako, ty bláho on studuje támhle a
vono je to vlastně jednoduchý. Ono stačí někoho požádat, někam napsat, případně se jako
zajímat a jako ono to jde no.
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Ja: No a eště jsem se vlastně chtěla zeptat na tu situaci s jazykem. Ako to reflektuješ? Celkovo
ten cizí jazyk? Myslíš že je důležité ovládat ten cizí jazyk, aby ťa prijali do spoločnosti? Mohla
by si mi přiblížit celkovú situáciu s jazykom?
Informátorka: Jako moje angličtina nebyla zas tak jako bravurní, když jsem odjížděla, ale jako
stačí, stačí prostě pár tejdnů a ten člověk se v tom jazyce tak jako si ho prostě zautomatizuje, že
po chvíli začne i přemejšlet v tom jazyce a nadávat v tom jazyce.. a.. a...a ja sem jako se třeba
tam začala učit ještě francouzsky, takže já sem se vlastně cizí jazyk učila v cizim jazyku.
Ja: A čo miestní, Belgičania? Ako na to oni nazerajú? Hodnotili vás na základe toho či ovládate
alebo neovládate jazyk?
Informátorka: Tak jako oni všichni Belgičani mluví anglicky a v Belgii je tak asi 30% cizinců,
takže, takže v Belgii bejt, nebo v Bruselu, Brusel je eště specifická Belgie jo...Ale to jako vůbec
nebyl problém. Myslím si že jako v nějaký jiný zemi, kdybych mluvila anglicky, tak jako že lidi
by se třeba jako, kdyby to byla nějaká.. v Barceloně třeba tolik ne... V Kodani třeba. Tady ty lidi
prostě jako v Belgii, nebo Brusel je uplně jasný, že jako nápis je někde ve francouzsštině a pak je
tam ještě ve vlámštině, protože tam jsou ty dva jazyky a pak je ještě jeden v angličtině, případně
když máš s něčim problém a zeptáš se anglicky tak se na tebe, tady se na tebe podívaj jako na
cizince třeba v Praze jo, a ale tam tolik jako ne. Tam se na tebe jako ten je takovej jakoby trošku
náš, protože tady asi dělá stáž a asi tady nějakou dobu žije.. jo
Ja: Ďakujem. A čo sa týká nějakých místních svátků, nebo nějakých tradicí, pozorovala jsi, že
tam mají něco speciálního Belgičania? Nebo zůčastnila ses tam nečeho? Zaujalo tě tam něco,
nějaké oslavy, nebo tradice?
Informátorka: Nic nemaj (smích).
Ja: Myslím něco co třeba nemáme my..?
Informátorka: Maj festival čokolády, ale to je tak jako prostě v Bruselu a je to spíš jako pro
cizince. Jako nevim Belgičani, vono hlavně prostě ty lidi v Bruselu jsou takový trošku..eště
Belgie je jako rozdělená na to Valonsko a Vlámsko a každej to má trošku jako jinak a ten Brusel
je hodně takovej jako kosmopolitní a přijímaj jako hodně vlivy z ciziny. Nevim, něco prostě
takovýho jako třeba naše Velikonoce, něco takhle jako specifickýho, nějaký jako takový
pohanský věci tak jako těch jsem si tam jako vůbec nevšimla. Prostě Vánoce byly Vánoce a tu a
tam byl jako Santa Claus a stejně jako je to prostě v Paříži a nemůžu prostě říct, že bych si tam
všimla něčeho tradičního.
Ja: Dobre, ďakujem. A teraz prejdime k tej škole. Mohla by si mi to popísať? Poprípade porovnat
se zpuůsobem jakým se učí tady. A jestli to mělo nějakej přínost pro tebe a v čem?
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Informátorka: Já studuju mediální studia a ty jsou tak strašně jako široký jako tady v čechách,
tady v Praze na FSV na mediálních studiích, spoustu věcí máme společnýho třeba se
žurnalistama a ten obor je prostě takovej rozplizlej a učíme se dějiny médií a učíme je třeba jak
psát sloupek, i když já tyhlety věci jako nechci dělat jo. Já dělám spíš jako, pracuju jako v
marketingu a dělám spíš jako marketing a reklamu a třeba právě tady v Belgii jsem byla na, sem
chodila s lidma na jako přednášky z novejch médií a z marketingu digitálních médií, což je třeba
jakoby oborově mě to tam mnohem víc zaujalo a zůžilo to nějakej můj, takovou mojí specifikaci
jako studijní. Jo zase sem se vrátila teďka sem a zjistila jsem že tahleta jako by co mě zajímá je
třeba jako jedna dvacetina tohodle mýho oboru tady a stejně se furt budu muset naučit na
státnice, kdy Guttenberg založil no..začal knihtisk no.. A já nevim v belgii jestli jako.. V Belgii
jako na přednáškách se jako, v Bruselu se na přednáškách mnohem víc komunikuje se
studentama. A i studenti prostě jako mezi sebou nějak diskutujou a tady jako není tolik zas danej
prostor, ale jako bohužel jsem si všimla, že i když je jakoby danej prostor, tak ty lidi jsou tak
jako navyklí, že neni a i když spousta lidí by jako měla co říct, tak že se jakoby stydí.Já mám
třeba jednu přednášku na FSV, která je úplně skvělá a jako v mnohém mi připomíná tu, to jak to
jakoby fungovalo v Bruselu. A ten člověk to vede jako hrozně dobře jo. Ale ty lidi jak jsou jako
zvyklí, že nemusej mluvit a i tak se jakoby styděj, i když by jako třeba řekli jako zajímavý věci
jo. Tak jako pude to asi hodně pomalu tohle, tady jako by tahleta změna. Hodně se tam, hodně se
prezentuje. V zahraničí. Furt se čtou, hlavně jako na každou hodinu jsme četli nějaký texty. Hele
já jsem jako chodila třeba na 4 přednášky jo, ale furt, furt nějaký prezentace. Texty, hodně se
jako i odvolávalo, i když někdo jako něco, přednášející když jako o něčem mluvil, tak se odvolal
a třeba jako na konci hodiny hodil eště jako slajd s poznámkovým aparátem, o čem jako mluvil.
Ja: A myslíš, že pro tebe to mělo nějaký přínos? To studium v Belgii a v čem?
Informátorka: Tak obrovskej v jazyce, protože se mi zautomatizovala angličtina, už
nepřemejšlim nad každym slovíčkem, to teďka přemejšlim ve francouzštině, ale hrozně se mi
zautomatizoval jazyk. Přesně teďka asi vim v čem jako, jakým směrem bych chtěla jako ve
studiu jít a to je asi všechno. Jako já jsem strašně spokojená, s tim, tim jak to tam všechno jako
probíhalo studijně.
Ja: A myslíš, že třeba jsi si osvojila i nějaké nové studijní návyky, nebo nějaké inspirace, které jsi
si přinesla sem?
Informátorka: Né, tak jako návyky jako zůstaly, akorát mě prostě štve, že tady nejsem jako tak
spokojená s tim jak to tady jako funguje a...
Ja: Myslíš ve škole?
Informátorka: No a že nás k ničemu netlačej a když nás k něčemu tlačej tak je to prostě pak jako
takový rozplizlý a je to jako k ničemu. Si myslim, že to je jako na každým oboru. Já jsem tady
byla i jako na filozofii, na filosofický fakultě a tam jsem se prostě učila věci, který bych, který
mi jako něco daj a něco ve mě nechaly. Tady já se prostě učím už napopátý jako nějaký data a
nesmysly, který mi jsou prostě jako k ničemu. Spíš mi to jako dalo to, že prostě by to jako mohlo
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jít jinak, ale taky jsem jako trošku zlenivěla.Něco jsem chtěla říčt.. Jo, že v Belgii jsem se na
zkouškový učila asi tak jako tady na státnice bakalářský. Já jsem celej leden jsem byla doma a
nikam jsem nechodila. A učila jsem se třeba jako 10 dní v kuse na jeden předmět. To jsem prostě
ráno vstala v 8 hodin a skoro jsem si ani nestíhala udělat jídlo.A stejně jsem dostala trojku trojku
a dvojku.
Ja: A myslíš například, že to co jsi se tam nějak naučila v tom zmysle jak si hovořila, že nové
nahlížení na učení, máš se tu například tady s kým o tom pobavit? Dokáže to někdo pochopit,
když jim to vysvětluješ? A nebo ovlivnila jsi někoho ze svých spolužáků?
Informátorka: Jako tak každýho koho potkám, tak mu říkám ať odjede na Erasmus, ale to jsem
říkala Vlámům, s kterejma jsem bydlela ať někam odjedou, že je to hrozně fajn. Jako pak jako
samozřejmě všechno kritizuju jak to tady vypadá, všichni jako ví, jak to tady vypadá. Takový ty
vysokoškolský přiznání, který teďka putujou po internetu. No spíš jako každýmu řikám ať jako
vyjede, protože je to fakt jako super.
Ja: Super, děkuju. A teď už se blížíme k cestě domů. Vybavuješ si kedy jsi si začala uvědomovat,
že se blíží ten návrat domů, aké to bolo?
Informátorka: Bylo to hrozně smutný. Bylo to někdy před Vánocema, protože v lednu už nebyly
žádný přednášky, takže my jsme někdy třeba 12. prosince měli úplně jako poslední přednáškovej
tejden probíhal a když jsem odjížděla vlastně na Vánoce domů, tak už byly hodně jako takový ty
párty vánoční ale všichni jako věděli, že už je to párty jako uplná, protože to je zajímavý, v
Belgii všichni jako pořád pártyjujou a furt se jako něco děje, i když já jsem tam třeba jako ne...
Byla jsem na dvaceti, třiceti procentech všech párty, na který chodili moji spolužáci a pořád jako
sranda, sranda, sranda a paří se třeba jako do půl šestý do rána a pak najednou přijde leden,
přijde zkouškový a nikdo nikam nechodí.To jsem tady v životě neviděla. Tam prostě někomu
řekneš ať s tebou zajde někam večer a ty lidi prostě nejdou. Všichni se něco učí. A jak zněla ta
otázka?
Ja: Či si vybavuješ pocity, keď jsi si uvědomila, že se už blíží konec?
Informátorka: Jo, no, už to bylo před těma Vánocema a bylo to smutný a vůbec jsem si
nedokázala představit, že třeba zase někdy jako, že se vrátim do svý jako starý práce, do svýho
jako starýho bytu, spíš mi to jako přišlo neuvěřitelný. Stejně jako třeba než jsem odjela na
Erasmus , tak jsem si pořád jako řikala, vždyť to neni možný, že za měsíc já jako budu žít jako v
uplně jinym městě a nebudu každej večer jako, jako doma s přítelem..
Ja: A aké jsi měla vůbec představy o tom Erasme? Nebo nějaké očekávání a potom v reále třeba
bylo to nějaké jiné?
Informátorka: Já jsem si konkrétně nic jako nepředstavovala. Já jsem tak jako věděla, kde budu
bydlet, já jsem tam přijela podepsat smlouvu nájemní v červenci, takže jsem jako věděla, kde
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budu bydlet, věděla jsem jako kde asi je ta univerzita, ale jako nedokázalůa jsem představit
jako... jestli si tam najdu nejlepší životní kamarádku, nebo jestli budu bydlet se samejma
mladejma pěknejma klukama,nebo, víš? Ale jako ve všech ohledech to jakoby splnilo všechny
moje pozitivní očekávání.
Ja: A ako si hovorila, že si potom dostala ten pocit, že sama všechno zvládneš.. myslela jsi si
předtím, než si tam išla, že tě to takovým způsobem ovlivní?
Informátorka: To ne, ale já jsem si zase jako, fakt jsem se zase jako posadila do toho svojeho
starýho života, kterej je takovej jako, víš zase jako takový to bojácný a při přednáškách nemluvíš
a tak, ale byla jsem tim jako nabitá tady tim pocitem a byl jako, byl jako reálnej.Jo jako, je to tak,
že jo.
Ja: Ano, děkuju. A jaké byly tvoje představy o návratě domů? Keď si eště bola tam a věděla jsi
třeba, že tak za tejden už budeš zase doma. Tak co jsi si představovala, že aké to tu bude?
Informátorka: Že to tady bude uplně stejný, jako stejně že pro mě se tady nic nezměnilo, ale
věděla jsem jako, že já budu docela dost trpět a jako trpěla jsem, nějakou dobu, ale bylo to
takový, asi si to dokážeš představit, že jo. Přijedeš a děláš najednou, přijde ti, že ses jakoby
hrozně změnila a nedokážeš přesně popsat jak ses změnila a přijde ti všechno, přijedeš sem a
přijdeš si jako, jako cizí tady. Jo, že, ale zároveň jako by si neměla, protože přijedeš jako domů,
že jo. A jako ve chvíli kdy se jako nic nezmění tak přoč by jako ses tak měla cejtit. Ale protě
cejtíš se vytržená, protože ti přijde, že máš bejt jako někde jinde a je blbý jako jít jako hodně
hodně dopředu a pak se jako vrátit zpátky, i když jako na tom místě odkud jsi odcházela bylo
dobře.
Ja: A jak dlouho ten pocit trval? Přešlo tě to hned, nebo to trvalo nějakou delší dobu?
Informátorka: Asi tak 14 dní co jsem přijela a vzpoměla jsem si na park kam jsem chodila běhat
a na ulice, kterejma jsem chodila do školy, tak jsem brečela. Trvalo to myslim tak měsíc, jako
ten nejhorší... ještě ještě vlastně jako já jsem zpátky dva měsíce a jesště pořád je mi jako smutno,
ale jako už by se mi jako nechtělo vracet, jako teďka zpětně by se mi jako nechtělo vracet do
toho mýho pokoje, kde to prostě smrdělo lasagnema. Já mám ráda lasagně, ale lasagně z Billy za
3 eura smrděj strašně.
Ja: A co myslíš, že ti nejvíce pomohlo se adaptovat a nebo nějak ustát ten pocit toho smutku, i
když vlastně neodezněl úplně?
Informátorka: Jako tak asi přítel mi pomohl, protože vždycky, když jsem měla tyhle hrozný
stavy, histerii, tak já jako si samozřejmě uvědomuju jako, že to je nesmyslný a dokážu nad tim
reálně uvažovat, ale potřebuju to jako někomu říct, jako jsem to řekla teď jakoby tobě. Kdybych
to někomu řekla před měsícem, tak se mi jakoby uleví. Ta možnost to jako někomu říct a někdo
mi jako třeba radil se bavit s jinejma lidma, který přijeli z Erasmu, ale mě zase nejsou tžeba tak
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blízký. Janu znám, ale nikdy jsme si jako takhle nesedli a už to v sobě ani nemám jako tadyten
pocit. Co mi ještě pomohlo? Vrátila jsem se do svojí práce, takže představa, že bych jenom
chodila do školy a pak seděla doma, tak bych nad tim zase přemejšlela. Tady zase chodim jako
do práce, tak se mi to jako vykouří z hlavy.
Ja: A například kamarádi, kteří zůstali doma, tak im si o tom hovorila? Dokázali tě pochopit?
Nebo jsi jim to vůbec neříkala?
Informátorka: Ne, ne. Možná jsem o tom trochu mluvila, ale to člověk, kterej neodjede do ciziny
nepochopí. To je zase stejný jako to s jazykem. Já jsem měla chvíle, já jsem tam měla kamaráda
Čecha, kterej chodil na ten international master, takže jsme spolu v tý partě s těma lidma z
celýho světa mluvili všichni anglicky, nebo jsme zůstali na nějaký party někde a bavili jsme se
třeba ve 4 lidech, 2 odešli a my jsme tam spolu zůstali a mluvili jsme spolu dál anglicky. A i
jsme si jako řekli, nebudeme přecházet do češtiny. Určitě jsi to taky tžeba poznala. Já třeba ve
chvíli, kdy jsem přijížděla do Prahy a měla jsem tady mluvit česky tak jsem prostě mluvila jako
retard. A říkala jsem si, né já prostě nebudu, ja sem si vždycky vzpoměla na Ivana Lendla, kterej
přijel z Ameriky někdy, nevim kdy to bylo a jsou prostě záběry, kdy on mluví s přízvukem, jako
ýe on prostě pochytil tu angličtinu.A my jsme se tomu vždycky smáli, ale ten jazyk tě strašně tak
jako promění, že jo. A pak jako když jsem přijela zase do Belgie a měla jsem mluvit anglicky,
tak jsem řikala jako třeba spolubydlícím, prosím vás jako, potřebuju třeba jako dva dny, než zase
jako naskočim do toho a teďka mi to nepude jo. A to člověk, kterej to nezažil, tak to
nepochopí.Jako tošku jsem s nima o tom mluvila, ale asi by mi nepomohli. A i kdyby mi s tim
někdo pomohl, vysvětli, že to bude dobrý, ale já jsem to nechtěla slyšet. Mě to bylo jasný. Já
jsem se jen potřebovala vypovídat, nebo si zanadávat na to jak je to tady pořád stejný, na to jak
máme Zemana prezidenta, že odjedu zpátky.
Ja: Tak ono to chce asi nějakej čas.
Informátorka: Jo, jo.
Ja: A čo myslíš, změnili se nějak tvoje vztahy s rodinou, nebo s kamarády? Myslíš, že ty vztahy
tvůj pobyt změnil? Pociťuješ, že tato tvá zkušenost to nějakým způsobem ovlivnila? Nebo
myslíš, že to zůstalo stejný?
Informátorka: Myslim si, že to zůstalo stejný.
Ja: Dobře, děkuji. A co lidi z Erasmu? Jsi s nimi nějakým způsobem v kontaktu?
Informátorka: Tak se svojí spolubydlící jsem v kontaktu a píšeme si jako takový newslettery.
Takový jako dopisy mailem, vždycky jako co se stalo a ona vlastně poznala mýho přítele, kterej
tam za mnou byl, poznala i mýho bráchu s přítelkyní, který tam za mnou byly a hodně jsme si
jako povídali. O svý rodině a o jako o našich mužích. Takže s tou jsme jakoby v kontaktu.A pak
jsou tam jako takový ty kontakty na facebooku. Takže jako že víš že jim můžeš napsat, že bys
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jim i ráda napsala, ale spíš by si použila funkci šťouchnutí, než by si jako. Víš jako, že o těch
lidech víš, jsi ráda, že máš tu možnost toho kontaktu, ale asi jim jako nenapíšeš ahoj jak se máš
po dlouhý době.
Ja: A s tou krajinou si nejak v kontakte? Zajímáš se o ní nějak? Čítáš si třeba zprávy, nebo si
prohlížíš stránky té univerzity?
Informátorka: Ne mě by to asi zlomilo srdce. to jsem vždy řikala, když jsem přijela, že Brusel mi
zlomil srdce, proto jsem musela odjet pryč.
Ja: V akom zmysle?
Informátorka: No třeba jako přítel mi říkal, tak pojedeme do Bruselu za tim našim kamarádem a
já jsem mu řekla, že já tam prostě nepojedu. To je jako když se s někým rozejdeš a máš ho za
dva měsíce vidět. To je prostě jako, není to ještě v pořádku. Já jsem se o tom bavila i se svojí
spolubydlící, s tou Rakušankou a ona říkala, že tam určitě někdy přijede. Já jsem říkala,že tam
taky určitě někdy přijedu, ale dovolenkovat, protože, já jako, jestli tam pojedu do Belgie a možná
tam pojedu ráda, možná třeba s přítelem na ten jeho postgraduál, bohužel teda né do Bruselu, tak
bych tam chtěla žít.
Ja: Takže zkrátka si teď ještě nemůžeš o tej krajine číst, nebo o Bruselu? Je to těžké?
Informátorka: Spíš jako teď nemám jako potřebu. Jako jela bych tam, ale cejtim se jako tak, že...
Víš co myslim.
Ja: Já už jsem zpět dýl, takže já už jsem v pohodě, ale rozumím ti. Chcela som sa eště opýtať,
jestli máš pocit, že tebe samotnou ten pobyt nějak změnil. Napřiklad tvojí identitu. Keď si
vybavíš to než jsi tam šla a teraz, kdy jsi se vrátila?
Informátorka: Já si myslim, že člověk, kterej mě zas jako uplně nezná, tak si myslim, že působim
uplně stejně. Přítel řiká, že jsem teď jako taková, jako, že se dokážu bavit s cizíma lidma. I takhle
jako když jsme třeba v cizině, já jsem jako dřív nemluvila tolik anglicky, takže spíš mluvil on,
ale teď mi jako nedělá problém si opbjednat, nebo se zeptat na cestu. Že jsem taková jako, jak je
to slovo?... Že ti jako nic nedělá problém, že jako ten blok co lidi mezi sebou maj tak že jako,
některým lidem je to jedno, že se baví s kýmkoliv. Že jsem jako taková otevřenější. Tak přítel
řiká, že to na mě jakoby pozoruje. A já jsem na sobě vypozorovala, jak jsem už řikala. Že mi
všechno přijde jakoby jednodušší, nebo že ta možnost se někam dostat a někde jako bydlet.
Začala jsem mluvit anglicky, začala jsem chodit na francouzštinu i tady.
Ja: A čo sa týka tvojho vztahu k cizincům, myslíš že se nějak změnil tvůj pohled na ně? Když si
vybavíš, jak jsi se dívala na cizince tady, předtím než jsi odjela a teď po návratu?
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Informátorka: Ze začátku jsem měla hodně jako třeba, že jsem se dřív když jsme potkali někde
cizince, jako třeba v baru, nebo někde, po tom co jsem se vrátila, tak jsem měla jako tendenci se
zeptat odkud jsi a co tady děláš? Protože vim, že když jsem já byla v cizině, tak mi tohle přišlo
sympatický. I jsem měla jako takovou, jsem si říkala, on je expat a já jsem byla taky taková, tak
je takový hezký. A víš jako, že ty osudy jsou hodně jako takový zajímavý. Řekla bych, že mi
jsou teď jako bližš, než mi byli dřív.
Ja: A myslíš, že je teď nějak vyhledáváš? Třeba jako zahraničních studenty vysloveně?
Informátorka: Já myslim, že zahraniční studenti si mezi sebou vystačí sami, tu a tam jako je třeba
potkám v národní knihovně, kam musim chodit ze studijních důvodů, protože píšu článek o
nějakym roce 71 v novinách, i když nestuduju žurnalistiku. Takže je tam jako potkávám. Ja si
myslim, že to jsou španělský studenti Univerzity Karlovy, nějaký lékařský fakulty jo a ty lidi
prostzě nemají potřebu, jako jsem neměla potřebu já.
Ja: A třeba když slyšíš ten jazyk, ve kterém jsi tam mluvila, máš potřebu se s nima nějak bavit?
Informátorka: Asi jako by to byli muzinakti. Třeba britští muzikanti. Tohle se nijak nezměnilo.
Ja: A jaký máš názor na cizince, kteří tu žijou? Jestli se tvůj názor na ně nějak změnil?
Informátorka: Nezměnil. Názor na ně mám pořád stejný. Ať si tu jsou když se jim tady líbí. Mě
se taky líbilo v Belgii a taky bych tam chtěla zase jet, na nějakou tu stáž, nebo s tim přítelem. Já
nevim co tam budu dělat, jestli tam budu hlídat děti, nebo svoje děti, nebo jestli tam budu na
stáži někde, protože vim, že budu ve stejný pozici jako jsou oni.
Ja: A něco co se týče té každodennosti a takových každodenních návyků. Myslíš, že jsi si tam
osvojila nějaké návyky, který jsi si přinesla sem?
Informátorka: Naučila jsem se snídat sladkou snídani.
Ja: A nebo ne zrovna návyky, ale takové životní postoje, pohledy? Nebo myslíš, že pořád jsi
stejná tady, jako jsi byla tam v názorech?
Informátorka: Já jsem jako stejná v názorech bych řekla.Možná by mě něco napadlo, akle ne
zrovna teď. No i když, vždycky jsem si řikala, že lidi sou jako ošklivý na ty araby a tak a když
jsem potom jako poznala chlapy araby, který jsou jako docela hrozný v některejch těch částech
Bruselu a pokřikujou na tebe a skoro by tě narvali do auta a ženský arabky, který jsem potkávala
na trzích, který by ti přejely kočárkem nohu a odstrčili by tě nejradši. tak jsem řikala, že jsou fakt
hrozný.
Ja: Fakt? To já jsem je ani moc nepotkala.
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Informátoeka: Jako pak jsem ale zase měla spolužáky jako arabky třeba nějaký tam jako byly. Né
přímo moje, ale na univerzitě. Ale jak se často mluví o těch imigrantskejch čtvrtích tak jako fakt
je to někdy docela drsný. Nikdy jsem jako neměla žádnej problém, ale zase jako je to rozdíl.
Třeba s černochama jsem něměla vůbec problém jako v Bruselu. Vůbec, ale prostě ty Arabové.
Hodně jako i špinavý ty čtvrtě kde žijou a do Anderlechtu jsem se ani jako neodvážila. Ale jinak
názorově, a to mě jako napadá jako jediný. Nestal se ze mě rasista, nebo. Ale víš, ve chvíli, kdy
jsi jako v kontaktu trošku, tak to je třeba to samý, kdyby k nám přijeli Američani a oni maj
takovou tu romantickou představu o cikánech že jo. Jako Johny Depp v čokoládě jo. Ale cikáni
jsou trošku jako něco jinýho.Já bydlim na Žižkově takže jako. Jako nemam s nima nějakej
problém, ale tak jako takovej ten normální českej pohled.
Ja: A myslíš že něco na životě tam se ti líbilo víc, než na životě tady? Nebo něco co jsi si řekla.
Když jsi přijela, že sis řekla “jo, to bych chtěla aby tady bylo”?
Informátorka: Super věc je, že v Bruselu jako všude jinde na západě funguje, já to třeba teď
vidím víc, když třeba musíme vyklidit byt po prítelovo mamince a je to prostě, už jako vyklízíme
věci po ní a v Belgii funguje skvělá věc, která funguje všude na západě a to jsou jakoby garáže.
Garážový výprodeje. Jako že si člověk otevře garáž, vytáhne věci před barák a prodává ty věci za
pět korun. A neni mu líto je jakoby vyhazovat že jo. My prostě jako nemáme nafukovací byt
nebo dům, kam by sme ty věci dali. A musíme ten byt vyklidit a mě je líto to prostě vyhodit.Že
jo, třeba v zahraničí na západ to funguje tak, že ty věci jdou jakoby dál do oběhu. Tady třeba
nějaký šatstvo, taky to jakoby nějak funguje, ale jako že v Belgii se třeba třídí, ale jako teda až
až, strašně jo, že třeba do plastů nesmí třeba plechovka od Coly. Jo až jakoby divně a když to
máš špatněa když náhodou ten popelář zjistí, že jsi to vyhodila blbě tak ti na ty pytle jako nalepí
červený kolečka, nebo křížky a máš problém, nebo můžeš mít problémy s úřadama. A v Belgii
nejsou popelnice. Každej to nahází do svejch pytlů a pak to dvakrát tejdně dáváš před barák.
Takže z toho tečou takový pěkný věci někdy.Ne tak jako každá země má něco jinýho. Oni by
zase nepochopili naše popelnice. Šli by kolem toho a řekli by, ježiš to smrdí a lítaj kolem toho
mouchy jo.No ale ty garáže jsou super. Spousta věcí se mi tam líbila a stejně tak spousta věcí se
mi tam nelíbila.
Ja: No a tedy bylo něco co se ti tam vyloženě nelíbilo? Něco co sis řekla, tohle máme doma
lepší? Je něco takového?
Informátorka: Určitě je, jen mě teď nic nenapadá. Ale stoprocentně jich bylo plno, řikala jsem
třeba pět příkladů, ale teď ne.Teď mě nic nenapadá.
Ja: Si hrdá na to že jsi Češka? Alebo na Čechov tak celkovo? Myslím tím po návratu.
Informátorka: Nejsem hrdá na to že jsem Češka stejně jako se za to nestydím.
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Ja: A co se týče národnosti. Cítíš se jako Češka, nebo po tej zkušenosti máš jako jiný pocit, jako
třeba takový kosmopolitní, napríklad?
Informátorka: Ne tak zas ne, já to mám prostě vsugerovaný, že jsem Češka. Ale myslím, že
kdybych musela jako emigrovat někdy, tak se to v tobě jako posílí. Ale já mám prostě v hlavě
vsugerováno, že jsem Češka, ale nic to pro mě jako víc neznamená. Že když jsem byla na
různejch setkání v Belgii, když řekneš, že jsi čech, tak oni si asi vybaví nějaký asociace k tomu,
ale češství jako, víš nic ve mě nevzplane jako. Jo když řeknu že jsem Češka, tak jako ví, že
máme švejka, pivo, Prahu, krásná, ano, alevíš to je jakoby všechno. Jako nikdy jsem neseděli u
stolu a nefilosofovali jsme jako jaký to je bejt Čech, Rakušan, nebo Belgičan.Možná jsem na to
ještě mladá.
Ja: Říkala jsi, že by jsi ještě určitě chtěla někam vycestovat. Čím myslíš, že to je?
Informátorka: Jo, já jsem třeba, no vím že chci někam odjet a že to neni zas tak složitý a nevim.
Někdo má jako vrchol svýho života že chce do pěti let mít dítě a já jsem si řekla, že chci do pěti
let někam odjet. A teď vím, že není tak složitý někam odjet a něčím se živit. A když jsem byla v
Bruselu, tak jsem si udělala představu, kde bych chtěla žít. Původně když jsem chtěla odjet, tak
to bylo ještě v roce 2008, než začala krize, tak já jsem chtěla odjet do Španělska, protože tam
máme jako část rodiny. Bratrance.Ale teď už jako vim, že tam neodjedeme. Přítel dělá
nmikrobiologii a má jako laborky a tak a trošku jsem si jako odvykla na tu představu, že budu ve
státum, kde furt svítí sluníčkoa a všechno je maňana a hrozně se mi zalíbil Brusel jako město,
nebo Amsterodam. Tenhle typ. Jako teď jsem byla před 14 dny v Kodani. Teď je třeba pro mě
jako mnohem příjemější představa jako spojení kanálů, vody a barevnejch domů.Že třeba myslim
si, že kdybych měla odjet do Bruselu, tak te’ďka klidně bych si řikal OK, můžeme jet třeba, když
přítelovi vyjde práce v Německu, ok pojedeme do Německa. A teď po tom co mam tadytu
francouzštinu, tak klidně bych jela, radši teda do Belgie, než do Francie, ale jela bych tam. Ale
jinak nevim, jak změnil Erasmus mojí představu o mojim dalším pobytu v zahraničí.
Ja: No a přemýšlíš teda, že by si se odstěhovala ?
Informátorka: Jo, ale tak jen na dva, tři roky.
Ja: A teď taková závěrečná otázka.Co pro tebe znamená domov, nebo jak by jsi mi definovala,
co je pro tebe domov.?
Informátorka: Já třeba když jsem byla v Bruselu, tak samozřejmě máš to, že jdeš po škole domů
jo. A pro mě byl domů vážně ten pokoj tam. Doma, protože mi tam prostě bylo dobře. Jo a tam
kde jsou rodiče tak taky je to doma. Já si nemyslim uplně, že by doma muselo bejt jen jedno.
Jako Praha je taky doma, i když dobře. Máme tady byt, ale mě prostě tam bylo dobře. Já jsem se
tam cejtila jako doma i když jsem tam byla více méně odkázaná sam na sebe. Ale to je pro mě
tak jako doma. Tam kde mi je prostrě dobře a cejtíš se tam jako bezpečně a příjemně.
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Ja: A třeba jaké charakteristiky má domov? Co by tam mělo být, aby jsi se cítila, že jsi doma?
Myslím buď hmotné, ale i nehmotné...
Informátorka: Asi jako nějakej pocit bezpečí a nějaký jako jeho ohraničení. Já si nedokážu
představit, že bych pokoj sdílela s někym cizím.To by pro mě doma nebylo. Ale já jsem měla
jako svoje věci, i když jsou to maličkosti a nevim.
Ja: Ďakujem za rozhovor, myslím, že z mojej strany je to už všetko, ak by si niečo ešte nechcela
dodať ty? Alebo ak máš pocit, že sme niečo nespomenuli...?
Informátorka: Já myslím, že to bylo odemě vše.
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Informátorka č.9

Ja: Ahoj. Rada by som ťa zoznámila so svojím výskumom, ktorý sa bude týkať študentov, ktorí
sa zúčastnili programu Erasmus. Toho ako sa adaptovali na nové prostredie a takisto obdobia po
návrate. Výskum bude anonymný, máš právo kedykoľvek neodpovedať na akúkoľvek otázku.
Rada by som sa ťa opýtala, či teda s výskumom súhlasíš a či doňho vstupuješ dobrovoľne?
Informátorka: Ano, souhlasím.
Ja:Jaké máš asociace, když se řekne Erasmus? Na co si vzpomeneš?
Informátorka: Tak vzpomenu si na lidi z různejch kultur a z různejch zemí a na seznamování se,
vzpomenu si na kamarády, vzpomenu si na svůj zážitek z Erasmu, na Budapešť a mám s tim
spojený kladný, převážně kladný asociace.
Já: A čo tě vedlo k tomu vycestovat? Prečo jsi se rozhodla odjet?
Informátorka:Tak já jsem prodlužovala bakaláře a byl to můj čtvrtej rok a už jsem tak prakticky
neměla co dělat než tu bakalářku, takže jsem dělala na bakalářce a do školy jsem vlastně
nemusela už, už jsem měla dostatek kreditů tak jsem si řikala, zůstanu doma, budu v pohodlíčku,
nebudu muset nic dělat než tu bakalářku, nebo se trošku odvážu a uvidim něco novýho a budu
sice muset nějaký ty kredity nasbírat a budu muset studovat, ale řekla jsem si teda, že jo, protože
mi to přišlo škoda to nevyužít, když tady ta možnost byla a řikala jsem si, že kdybych třeba
pokračovala na magistru, tak kdo ví, jestli, třeba to bude náročný, třeba už nebudu chtít na
Erasmus. A teď zrovna mam ten čas, tak jsem jela.Takže asi tak.
Já: Když jsi se rozhodovala kam pojedeš, tak na základě jakých kritérií jsi se rozhodovala?
Informátorka:Tak toho bylo asi několik, jedno z kritérií bylo vlastně, že můj dědeček je Maďar,
teda byl Maďar a takže to bylo takový zpátky ke kořenům a vlastně v Maďarsku jsem byla
předtím, v Budapšti a líbilo se mi tam. Plus teda doktorka Bittnerová, která mi vedla bakalářku
mi teda doporučila, že v Budapešťi mají přímo na univerzitě dobrou antropologicklou základnu,
takže to mě taky jakoby navnadilo a takže tyhlety věci to asi byly.
Já: Teraz k pobytu v tej krajině. Chtěla jsem se zeptat na oblast sociálních vztahů. Či jsi si tam
našla přátele, či jsi měla potřebu si tam hledat kamarády?
Informátorka:Jo takže, já jsem vlastně přijela, já jsem nepřijela sama, protože jsem si s sebou
vzala na měsíc a kousek přítele, kterej je teda vlastně taky cizinec a zrovna tady byl jakoby v
Čechách a musel mít vízum na to aby tady byl v Čechách, protože tady měl jen tříměsíční pobyt.
Měl tady poslední měsíc a kousek a takže jel se mnou do Budapešti. A vlastně já jsem si tam
našla první kamarády ve škole no. Vlastně na tom prvnim orientačnim, orientační schůzce. A to
jsem se teda nejdřív seznámila s partičkou australanek, který teda držely hodně při sobě a takhle
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to tam vlastně jakoby bylo. Když přijelo víc lidí z jedný země, tak ty drželi při sobě a pak tam
bylo pár takovejch jako já, který tam jeli individuálně jakoby sami. No ale teda jako asi v tý
škole jsem se začala jako kontaktovat.
Já: Takže kamarády jsi si hledala spíš sama, nebo škola organizovala nějaký akce, kde jsi mohl
poznat ty lidi? A měla jsu vůbec potřebu tam někoho hledat?
Informátorka: Tak určitě, hlavně když tam člověk jede jakoby sám, teda já jako s přítelem, ale do
tý školy jsem pak chodila sama a věděla jsem, že on pak jako odjede a že jo, takže jsem se určitě
chtěla nějak začlenit a chtěla jsem tam mít nějakou partu. No a pak jako ty první kontakty v tý
škole na těch organizačních schůzkách. Pak tam bylo strašný kvantum možností pro nás
Erasmáky kam jít a různý erasmácký párty. Já teda nejsem moc párty člověk, řekla bych, ale ze
začátku jsem chodila, abych se nějak seznámila.
Já: A co se týče vztahů s rodinou a domovem. Byla jsi nějak v kontaktu s nima?
Informátorka:Tak ona ta Budapešť tak daleko neni, takže jsem jela sem, jela jsem domů vlastně
jenom jednou na velikonoce zrovna, to jsem jela asi na tejden a to jsem jela autobusem se
Student Agency 7 hodin, což je prostě, je to v pohodě. A i ta cena je v pohodě, takže to nebyl
problém. A byly za mnou vlastně asi dvě nebo tři kamarádky se za mnou podívat taky v průběhu
toho semestru. No a rodina, s těma jsem si občas volala přes skype. Ale já jakoby když takhle
někde jsem tak já je jakoby, já to moc nedávám, protože bohužel. Já nevim, oni jsou už takový
zvyklý, že jako jezdim různě možně, takže jako občas jsme si zavolali, ale nebyla jsem s nima v
kontaktu jako, že každej den bych musela hlásit.
Ja: A s kamarátmi si bola v kontakte?
Informátorka: Tak jako na facebooku, s kamarádama je to na facebooku jiný. Jako mamka na
facebooku neni, takže s ní jsem zas tak často v kontaktu nebyla, než s těma kámošema.
Já: Dobre, ďakujem. A když si vzpomeneš na první dny. Co jsi dělala, co jsi řešila, jaké to bylo?
Informátorka:Tak já jsem vlastně si pronajala byt maličkej , garsonku, pidi midi, krásně teda
úplně v centru. Jo pomáhal mi teda, já už totiž mám nějaký kamarády Maďary a ty znám jako z
letní práce, kdy jezdim každý léto do těch Států a tam je jako docela dost těch Maďarů, takže ty
mi pomáhali shánět byt. Protože když jsem zkoušela sama přes inzeráty, tak nikde nerozuměli
anglicky. Nikde. Ani německy a žádnou jinou řečí, takže jenom maďarsky. Takže to vlastně bylo
nemožný, tak jsem je poprosila a jedna kamarádka mi obešla asi dva byty se podívat. A tenhle
teda vzala, byl poměrně levnej a krásná jako lokalita. No a tak jsem teda přijela do toho bytu a
byla jsem uplně zhrozená. Protože to bylo, to byla hrozná špína, jo takže tohle mě jako, to byl
úplně ten první zážitek z Budapešti když jsem přijela. A eště byla teda zima, všude sníh, takový
depresivní, jako každý město asi. A pak jsem teda přišla do toho bytu a začala jsem uklízet. A ta
pani domácí, já jsem nevěděla, já jsem si mylela, že je romka nejdřív, protože byla snědá, ale
myslim si, že má nějaký indický kořeny. Takže byla hodně taková free, bych řekla a vůbec teda
jako, nechala tam polovinu svejch věcí, který jsem jí tam prostě někam zašoupla, nakoupila jsem
195

jako nějaký čistící prostředky a první den a noc a den jsme uklízeli. Ale pak to bylo super. Fakt
se prostě uklidilo. Takže to mě docela zklamalo a dala jsem jí to trcohu najevo, že jsem jí pak
psala email tý holce, která to zprostředkovávala a nějak jsme ještě dostali nějakou slevu nakonec.
Takže tohle byl můj největší, nejsilnější první zážitek.
Já: A vybavuješ si něco s čím jsi měla vysloveně problém? Alebo niečo, čo ti tam vadilo?
Informátorka:Tak asi, škola byla super, ale hodně mi vadilo ze začátku, že jsem neměla vůbec
žádný informace ani tady v Čechách, že bylo hrozně těžký, i na internetu najít informace, jaký
budu mít předměty. Protože oni tam měli, a myslim že to můžu i najít, že na stránkách tam mají
seznam předmětů, který si můžou zahraniční studenti zapsat, ale ten seznam, se toho pak
vyvinulo, že je asi 5 let starej, takže ty předměty už neexistujou, už se neučí, takže já jsem si je
vybrala a pak jsem teda nějak zjistila, že už teda nejsou. A na místě jsem si musela udělat
komplet novej. Nic mi nezůstalo. Ale teda, kdzyž jsem tam přijela, tak už mi ten seznam dali a
takže nebyl problém. Ale ta nejistota před tim byla taková.
Já: Ale říkáš teda, že jezdíš někam docela často, že to nebyl tvůj první pobyt někde v cizině?
Informátorka: No jsem zvyklá jako bejt daleko od domova.
Já: A jaké bylo tvoje očekávání od Erasmu a jaká byla s tím v porovnání skutečnost?
Informátorka: Tak hlavně jsem chtěla poznat nový lidi a poznat novou kulturu a hlavě teda tu
maďarskou, protože já mam už ty kořeny takový a možná i tu maďarštinu jsem se chtěla trošičku
naučit. No a jestli se mi to vyplnilo nebo ne? Tak lidi jsem poznala nový a moc milý a cestovala
jsem vlastně i po Maďarsku trošku, navíc jsem tam měla už ty kamarády jak jsem říkala, ty
Maďary a s těma jsem se tam vlastně taky scházela občas, takže když byl čas takže jsem i nějak
jakoby utvrdila ty vztahy s nima. No a potom teda vlastně z toho studijního hlediska tak určitě mi
tam hodně daly třeba předměty o romech, protože oni tam s nima mají ještě mnohem větší
problémy, nebo starosti, než my tady. Takže to bylo jako hodně obohacující bych řekla. No a tu
maďarštinu jsem se teda nenaučila, protože je příšerně těžká. Ale teda jako asi to splnilo moje
očekávání.
Já: A keby si mi mala popísať svůj běžný den? Tak jak vypadal běžný den Erasmáka? Čo sa
děje? Čo robí?
Informátorka:Tak všední den? Tak škola, tak vstanu udělám si snídani, občas si zacvičím, občas
ne, jak se cítím, pak jdu do školy, občas teda mi příjde pět minut předtim, než začne, nebo
řekněme dvacet minut předtim, než začne hodina. Já jsem totiž bydlela docela blízko školy, tak
jsem nemusela tak brzo odcházet, přijde email, že hodina neni, takže vlastně většina lidí tam
stejně jede, ale teda vlastně jdu do tý školy, dám si po cestě kafíčko, jdu na hodinu, tam se teda
potkám se spolužákama. Ne teda se všema, protože ty lidi si zapisujou různý předměty jiný no a
pak se teda pokud se tam sejdu s někým koho znám, s kým se bavim, tak se třeba domlouváme
co budeme dělat potom, třeba večer. Docela často jsme chodili, nebo že jsme třeba vařili si
navzájem, pozvali jsme se k sobě navzájem. Možná to jsem vlastně udělala víc často, než že
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jsem chodila na ty organizovaný párty, protože ty začali bejt postupně fakt jako nudný, protože
ze začátku je vlastně příležitost se tam jako nějak potkat, ale pak už to všecko bylo tak nějak na
jedno brdo a nevim. Pak jsem tam vlastně tý organizace těch akcí ujal jeden Erasmák, takovej
hrozně aktivní, akční člověk a to pak začalo bejt taky dobrý, jakože máš toho organizátora
kamaráda, takže je to takový docela fajn. No ale takže takhle. No a nechodila jsem moc často na
ty párty, takže jsem chodila spát docela ve slušnou hodinu. No tak to by byl tak asi den.
Já: A ještě jak jsi mi říkala o tom, jak jste si vařili, tak jestli bys mi to mohla víc přiblížit a
celkově tvoje stravování tam.
Informátorka: Tak buď jsme si dělali jako tématický jídla, já nevim, třeba Austranalnky dělali
jejich typický australský věci, pak byla taky litevská kuchyně, bylo to podle toho k jakejm jsme
šli holkám, k jakejm jsme šli lidem, protože vlastně většinou bydlely pospolu ty národnosti a
když bydlely smíchaně tak to bylo vlastně půl na půl. Francouzská kuchyně a takhle jsme se
vlastně střídali. Pak byl i českej den, pak byla taky maďarská, ale ta byla vlastně organizovaná
někde ve škole, to nebylo jakoby v bytě. Takže takhle no. Jsme se střídali.
Já: Aha, takže jste si společně vařili a pak se od toho odvíjel jako nějakej večerní program?
Informátorka:Určitě no, nebo ani tématicky ne, třeba jsme se jenom pozvali, každej něco přinesl,
jedlo se pak jsme třeba si povídali a večer se ještě mohlo zajít někam do klubu na chvilku, nebo
tak.
Já: a co se týče takových byrokratických záležitostí co jsi musela řešit na začátku, podařilo se ti
zařídit všechno jak jsi potřebovala?
Informátorka:Jak jsem říkala. Ze začátku to bylo hodně zmatený, chaotický a tak.Protože jsem
toho opravdu věděla málo a když už jsem a když už jsem něco věděla, tak to bylo všechno
špatně, protože to už neplatilo, jak jsem řikala s těma předmětama. Ale na to si pak člověk asi
zvykne. Já jsem třeba, jak se mě na to občas ptají holky co tam chtějí jet, tak já je na to
upozorňuju, protože je to asi v jejich povaze, Maďarů, protože to v tý škole prostě nemaj dobře
zorganizovaný. Ale na druhou stranu ty Erasmus jako, tyhlety lidi co jim pomáhaj těm
Erasmákům, studenti maďarští, tak ty byli jako hrozně naopak nápomocný. A telefony jsme měli
jakoby na několik různejch lidí a takže jsme mohli volat kdykoliv jsem měli problém a takže to
zázemí tam bylo jako fakt dobrý a mohli jsme se na ně jako kdykoliv obrátit. Takže to bylo v
pohodě.
Já: A co se týče asistencie na tom programe. Máš pocit, že to byla organizovaná akce, nebo jsi
tam měla spíš pocit svobody?
Informátorka: Jo, takže možná to bylo tim, že jsem tam dodělávala bakalářku, takže jsem měla
povinných jenom 15 kreditů, takže jsem vlastně měla jenom polovinu předmětů, takže jsem do tý
školy tolik nechodila, ale zase jsem teda hodně pilně pracovala na bakalářce. Takže jakoby mě to
připadalo víc jako svobodný, že jsem tam prostě jako více méně hodně času jako trávila jak jsem
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chtěla. Do tý školy jsem jako chodila občas a měla jsem jako i předměty, který byli mimo školu
takže mi to nepřipadalo jako nějaká rutina. Takže bych to asi jako takhle řekla.
Já: A například jaké služby od Erasmu jsi využívala? Myslíš, že by jsi to zvládla tam jít sama bez
toho programu?
Informátorka:Tak jako určitě je super, že prostřednictvím tohoto programu, že nemusíš se starat
tak o tu školu, že jsi prostě, že ti prostě přihlášku pošle fakulta, že tak nějak prostřednictvím tý
fakulty komunikuješ. Tak to je určitě lepší. A já jsem tam vlastně byla první myslim v tý
Budapešti jako z naší fakulty, takže jsem vlastně neměla vůbec žádný informace. Ale byly právě
proto možná hrozně milí, protože se snažili udělat dobrej dojem, nebo nevim. Ale taky jsme měli
na začátku takový ty organizační schůzky, kde vlastně ti vysvětlí různý, já nevim pravidla tý
školy, nebo ti vysvětlí jak to tam chodí v tý Budapešti a na co si dát pozor a tak. A to bych jako
asi taky sama nevěděla, takže jako nějaký užitečný informace ti dají a je to určitě dobrá věc.
Já: A aká bola tvoja situácia s jayzkom? Myslíš, že bylo potřeba vědět maďarsky, aby ses byla
schopná začlenit do společnosti? A jak oni to berou, ta společnost?
Informátorka: Tak vzhledem k tomu, že maďarština je hodně specifickej jazyk a taky vzhledem k
tomu, že vetšina, hlavně starších lidí neumí vůbec žádnej jazyk než tu maďarštinu, tak je dobrý
vědět alespoň základy, aby si se aspoň třeba v tom obchodě domluvila, co chceš koupit, aby jsi
uměla poděkovat a poprosit o něco, nebo když se třeba někde ztratíš, protože jako jo, ty mladší
lidi jsou už na tom líp, že už ta angličtina jako tam je, ale taky to není pravdilem a opravdu je to
docela znát. Že v Čechách bych řekla se to taky už zlepšuje a navíc maj jako hodně i němčinu.
No ale v tom Maďarsku byla ta angličtina hodně jako chabá. Takže ten jazyk je tam docela
potřebnej no. Já jsem se teda naučila jenom ty základy, ono to ani maďarsky se naučit za jednu
hodinu jako, ono to by bylo hodně jako úžasny, ale bavilo mě to moc jako.
Já: Jak jsi vnímala místní společnost. Hodnoty ve společnosti, jak by jsi jí popsala?
Informátorka: Tak ty mladý lidi, nebo jako Budapešť je hrozně, hrozně jako živá. Řekla bych i
jako mnohem víc než Praha. Jakoby noční život bych řekla a ještě jak jsou jakoby víc na tom
jihu, jihovýchodě tak je tam i víc teplejc, tak mi to připadá trošku ta mentalita víc příbuzná k
těm, k těm zemím jako je Itálie a takhle. Jako ne úplně, ale jo, když jedeš na dovču do Itálie, tak
tam prostě žijou vlastně v noci a jsou takový přívětivější, jsou možná trochu víc hlasitější. Tak
takhle bych popsala, že oni jsou trochu víc takhle než my a ty mladý lidi tak bych řekla, že jsou
víc otevřenější jinejm stylům. Mě se třeba hodně líbilo jak se oblíkaj. Mnohem výstřednějc,
mnohem odvážnějc, než potkáš na ulici tady v Praze mladý lidi. Tak si myslim, že jsou takový
víc otevřený a že to je hodně jako opomíjený, a že i ta Budapešť je hodně opomíjený místo a lidi
se tam jako víš ani nechtěj moc podívat. I když se to teď už taky zlepšuje a je to místo kam lidi
hodně jezděj. Ale když jsem tam byla před tim rokem, tak se mi zdálo, že k tomu maj hodně jako
averzi, že to je prostě východ a že to tam neni hezký. A jo, v Budapešti jsou části, kde to je
hodně zanedbaný. Ty budovy jsou hodně oprejskaný, je to tam, jako ta Praha je mnohem víc
udržovaná, čistější, i když taky ne všude. Ale je to tam jako moc fajn. Je to tam příjemný.
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Já: A mohla bys nějak ve stručnosti porovnat zážitky a pocity ze školy tam a tady?
Informátorka: Tak jak jsem říkala. Měla jsem jako míň těch předmětů, takže mi to připadalo
celkem nenáročný. Vlastně musela jsem teda jako chodit, docházka byla jedna z podmínek, což
je teda stejný jako tady u nás a vlastně většina z toho, z těch předmětů co jsem měla já, tak
museli jsme mít buď závěrečnou prezentaci na nějaký téma a nebo esej. Což se teda trochu lišilo
od toho na co jsem byla zvyklá. Prezentace já jsem žádný neměla, takže jsem ani nebyla moc
zvyklá vystupovat před lidma a jakoby takhle mluvit. Ale ty eseje, to bylo něco co jsme zvyklý
jako no. A připadalo mi to jako celkem jednoduchý, ale to bylo podle mě fakt tim, že jsem měla
míň těch předmětů, že toho nebylo tak moc. A přístup profesorů byl fakt jako úžasný, fakt se
všema co jsem se setkala tak byli, tak byli hrozně přátelský. S jednim profesorem jsem ještě v
kontaktu, ten byl takovej starší, ten s ním jsem měla vlastně nějaký sociální práce, takže ten je
hodně takovej aktivní. Jakože pomáhá jako lidem všude možně, tak asi proto je takovej
otevřenej, ale přišli mi přátelštější než ti čeští profesoři. Jako v přístupu ke studentům.
Já: A studenti mezi sebou? Jak to tam funguje?
Informátorka: Jo jako všichni se snažili bejt jako otevřený, protože tak já si myslim, že prostě
všichni přijedou s tim, že pokud nepřijedou nějak ve skupině, já nevim, třeba Španělé se hodně
separovali. Jednak jako jejich angličtina nebyla tak dobrá. Takže hodně rádi si procvičovali tu
jejich španělštinu, ale jinak když tam byly jako menší skupinky, nebo jako samostatný lidi tak se
snažili seznámit se, komunikovat takže jako otevřený, hodně jako komunikativní možná bych
řekla že taky ty lidi, studenti jsou tam mnohem víc, je to znát z těch severnějších států, nebo z
Belgie, že jsou jako mnohem víc odvážnější při těch hodinách. Že se jako víc, že se nebojí
vystoupit a mluvit jako tak si myslim, že v Čechách s tim máme docela problém.
Já: A ty jsi tam byla i s nejakejma Čechama? Nebo jsi tam byla sama Češka?
Informátorka: Ne, ja jsem tam jela jakoby sama, ale poznala jsem tam jednoho Čecha, ale ten byl
na jiný fakultě. A pak jsem tam poznala, jo ještě jednoho Čecha a ten byl taky. Ten byl tak nějak,
měl se mnou asi jen jeden předmět. Takže s nima jsem tam jakoby, jestli jsem se s nima záměrně
sešla, možná dvakrát na pivo, ale jakoby jinak jsem je jako nevyhledávala.
Já: A snažila si sa teda viac vyhledávat spíš Maďary, nebo spíš ty zahraniční studenty?
Informátorka: Já jsem si tam asi nejlepší partu udělala s těma Australankama, takže jsem hodně
času trávila s nima a s Belgičankama taky a s Litevkama.To byla asi taková nejvíc moje skupina.
No a pak vlastně Ti moji Maďaři, s tima já už jsem se tam vlastně znala, takže jsem se s nima
občas potkávala a přes ně mi přišlo, že jako poznám víc tu kulturu. Takže ti mě pak vzali i
vlastně k nim domu, do jakoby jinejch městeček a tam to bylo jako fakt konečně, ta maďarská
kultura. Jako bez nich bych to asi tak jako nepoznala.
Já: A kdybys měla popsat ty svoje kamarády tam, třeba ty Australanky. Co jste společně dělali?
Lišilo se to nějak od toho co jsi zvyklá dělat tady?
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Informátorka: Asi se to nelišilo. Když už pak bylo teplejc, tak jsme chodili prostě ven jako na
procházky. Tak jako když jsme neměli nic do školy, tak jsme nevěděli co delat, že jo, tak jsme
prostě šli do parku, šli jsme třeba, byly tam často nějaký demonstrace, nebo tak. Jako že Maďaři
se hodně bouřili, takže jsme se chodili tak prostě dívat a nebo na kafe, nebo jen tak do toho
města protože jak se tam udělalo hezky, tak tam bylo moc krásně a byla škoda bejt jako vevnitř.
No a to samý vlastně i s těma Maďarama. Sme chodili do parku, sedět na pikniky. Pak jsme tam
měli i jako takový větší akce erasmácký, ty pak byly, to bylo i nějaká grilovačka. Pak se jezdilo
taky jako na vejlety, to bylo taky přes ty erasmáky a to jsem snad nebyla ani jednou, že mi to
zrovna jako nevyšlo a to bylo taky docela dobrý, že se tak jako pozná ta maďarská kultura. Že se
tam jezdilo na zabijačku. Tak to my známe, že jo. Ale třeba takový ty Australanky ty z toho
musely bejt takový docela vyvalený no. Takže takhle no. Asi se moc nelišily ty aktivity.
Já: A keď prišiel ten první moment, kdy jsi si uvědomila, že se blíží konec. Ako si sa cítila?
Vybavíš si nějaké pocity?
Informátorka: No hrozně to bylo smutný, protože vlastně já jsem odjížděla tak nějak teď nevim
přesně kdy, ale jakoby už několik lidí odjelo jakoby přede mnou, takže už jsem jakoby
pociťovala, že se loučíme s některejma a už nás tam neni tolik a já jsem jela jakoby ve středu a
některý lidi tam zůstávali dlouho, takže to bylo jako smutný loučení. A hrozně jsme si jako
slibovali, že se sejdeme, jenže s těma třeba Australankama je to hrozně jako složitý no. Takže
jsme se loučili jako s tim, že už se možná jako neuvidíme jo. Ale teda jako slíbili jsme si že jo,
ale takhle no. Takže to bylo smutný no určitě. Moc jsem se netěšila domů, i když teda já jsem
jela domů a pak jsem zase odjížděla, takže jsem si toho domova taky moc neužila. Takže jsem se
ani netěšila domů, ale spíš zase na něco novýho. Takže pro mě to bylo taky ještě takový
zmatenější. Ale rozhodně bych zůstala dýl kdybych mohla.
Já: Aj keď si teda vlastně nebyla dlouho doma, vybavíš si ještě jaké bylo tvoje očekávání a jaké
to ve skutečnosti bylo, když jsi přijela domů?
Informátorka: Všechno bylo stejný jako když jsem odjela. Takže jsem se vrátila jako do
normálního života. Já jsem pak, já jsem pak...Já sem vlastně pak obhajovala bakalářku. Takže
jsem to měla takový to no, trochu. Já jsem vlastně přijela domů, byla jsem tady chvilku a pak
jsem musela na poslední chvíli obhajovat bakalářku. To mi teda vyšlo naštěstí. A pak jsem za
dva dny myslim odlítala pryč. Takže jsem to měla takový jako narychlo.
Já: Takže jsi doma ani moc nebyla?
Informátorka: Jestli jsem byla doma dva tejdny asi.
Já: A chtěla jsem se zeptat, jestli se nějak změnil tvůj vztah s rodinou, nebo přítelem, kamarády.
Jestli tvoje zkušenost s Erasmem na to měla nějaký vliv?
Informátorka: Tak jako myslim, že s rodinou asi ne, tak jako jak jsem říkala, že hodně docela
cestuju, ale jako myslim si, že asi naši třeba tak nějak jako ocenili, že jsem jako byla schopná a
měla odvahu tam jen tak ject a studovat v cizím jazyce někde, takže si myslim, že v jejich očích
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jsem možná trochu povyrostla. A vlastně jsem tam naše pozvala, naši tam taky byli a strávili
jsme spolu jako pár hezkých dní, což je pro nás taky docela vzácný takhle. Takže si myslim, že
nám to pomohlo v nějakých rodinných vztazích. A s kamarády, tak jako když jsem je dlouho
neviděla. Tak jako některý tam za mnou přijeli, takže to bylo taky jako fajn, ale jak říkám. Pak
jsem zase znova odjela na nějakej čas a já jako tak hodně pendluju, takže já se snažim ty vztahy
udržovat takhle na dálku tak jako pořád. Takže to nebylo nic jako novýho. Jako nijak zásadně
bych řekla, že se nic nezměnilo. Jak jsem říkala, tak jsem tam jela s přítelem, tak ten pak odjel a
pak jsme se viděli asi po dvou měsících. A prostě tak jako tak, by sme se neviděli, protože on
vlastně odjížděl úplně pryč a s tim jsem byla jako by v kontaktu přes skype a byla jsem spíš jako
ráda, že jsem jela na ten Erasmus, než kdybych zůstávala doma, protože tam bych se jako fakt
nudila bych řekla a ten Erasmus mě tak nějak prostě zaměstnal a nebylo mi smutno, takže to
myslim, že mi jako pomohlo. Takže jinak bych z toho byla asi jako víc smutná jo, že jakoby
odjíždí, než jako kdybych tam nejela.
Já: A hodnotíš Erasmus jako pozitivní zkušenost? Byl to pre teba v niečom prínos? Poprípade v
čom?
Informátorka: Tak určitě zkušenost studovat v tom jazyce. To bylo jako super, že jsem si, já už
jsem si teda jako pár nějakejch předmětů v angličtině tady v Praze zkusila, ale přeci jenom, mít v
angličtině všechny ty předměty tak to je taky rozdíl. Ale vyzkouošela jsem si to, zjistila jsem že
to jde, že není třeba se toho bát a že to jde i s mnohem horší angličtinou, než mám jako já. Což
bylo taky docela překvapivý a tak rozhodně taky poznala jsem taky tu Budapešť no. To je
srdcová záležitost. Teď jsem tam vlastně byla na návštěvě před tejdnem a hrozně ráda se tam
budu vracet, protože mám tam krásný vzpomínky a spoustu lidí. Jsem s nima teda ještě v
kontaktu, hjak jsem říkala, ale kdo ví, jestli se ještě uvidíme, ale bylo to fajn. Mam hezký
vzpomínky a tak nějak jestli tam nějaký negativní byly, tak je mam uplně vytlačený, protože
převažuje to pozitivní.
Já: A myslíš, že i ty jsi se nějak změnila? Že tě ten pobyt tam nějak změnil nebo ovlivnil?
Informátorka: No to já nevim. Já si myslim, že mě to možná, zase prostě jako další zkušenost,
byla jsem tam pak jakoby nějakou dobu sama a měla jsem tam nějaký zdravotní potíže, měla
jsem zánět močáku a nevěděla jsem co mám dělat. Jsi v cizí zemi. Jazyk neumíš, umíš jenom
angličtinu a máš teď jet někam do nemocnice jo a s nima se domlouvat. Takže já jsem vlastně
jsem nějak zavolala tý kamarádce, tý maďarský, co mi doporučila nějakou nemocnici, tak jsem
tam jela a tam prostě ty doktoři jako neuměli anglicky. Takže jsem tam čekala, zavolali mi jako
nějakýho jedinýho člověka, kterej tam uměl anglicky. Tak mě pak někam poslali. Ten doktor mi
pak něco vysvětlil, dal mi nějaký prášky. Prostě bylo to takový jako, že tam prostě jdeš v bolesti
a prostě musíš se jo překonat, takže to jako takový zážitky když máš tak asi tě to určitě posílí.
Takže si myslím, že mi to snad jako dalo no, že jsem jako samostatnější a že si umím poradit, i
když vypadá to špatně tak se to dá všechno vyřešit. No a tak asi.
Ja: A ty a tvoja identita. Ty ako človek. Myslíš, že se to nějak změnilo?
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Informátorka: Tak já, to těžko říct no. Já si myslim, že možná mě to jako otevřelo víc nějakejm
novejm... jakože se zas tak nebojim, já nevim. Tu identitu, nevim jestli jak bych to sama já
zhodnotila.
Já: Myslíš že tvoj študijný pobyt v Maďarsku nějak ovlivnil tvoje rozhodování o budoucím
cestování, případně další migraci?
Informátorka: Určitě. Já si myslim, že každej výjezd, kamkoliv mi to hrozně jako navnadí a já
jsem teď byla nějakou dobu tady v Praze, nebo doma, já teda nejsem z Prahy. A teď jsem tam
vlastně byla minulej víken, nebo předminulej víkend a hrozně mě to zase navnadilo, že mi to
prostě chybělo to cestování, tak se jako už těšim zase někam jinam. Takže jako určitě.
Já: A umíš si představit, že by jsi někde v zahraničí nějakou dobu žila?
Informátorka: Určitě. Chtěla bych. Chtěla bych moc. A tak jako nějak plánuju. Teďka budu zase
tři měsíce přes prázdniny jakoby pryč. No a potom se musim vrátit jakoby dodělat školu, ale pak
po škole bych si to jako uměla představit. Záleží na tom, jestli se najde práce někde, jestli tam
budu umět se uživit, ale rozhodně to mám v plánu zkusit.
Já: Myslíš si že to je důležité, aby člověk dokázal někde žít, někde v cizině, v zahraničí? Ty a
nebo tvůj partner; je to důležité pro tebe?
Informátorka: Takhle. Mě docela vadí lidi, který prostě nevytáhli paty z baráku a který jsou
prostě hrozně uzavřený. A když já nevim, třeba koukaj na zprávy, tak to třeba komentujou a
vůbec jakoby nikde nebyli. Hrozně si myslim, že je to ochuzuje a že prostě je třeba umět se
přizpůsobit jakoby jinejm podmínkám. A obzvlášť dneska. Dneska je to všechno hrozně
smíchaný a lidi cestujou a měli bysme asi k tomu abychom si navzájem porozuměli všichni, tak
bysme měli bejt asi otevřenější. A myslim si, že umět žít někde jinde by toho měla bejt součást.
A můj přítel tady se mnou teďka žil rok a to je pro mě asi důležitá věc.
Já: Myslíš si, že po tvojom pobyte se ti nějak změnil názor na cizince? Na cizince tam i na
cizince co žijou tady? Nebo zůstal stejný?
Informátorka: No, já mam cizince ráda, ale třeba si myslim, že na tom Erasmu jsem jakoby
viděla, že je hodně těch studentů, nebo těch cizinců, že tam jeli a že, neřikám, že všichni, ale
hodně z nich tam jeli primárně proto, aby tam jenom chlastali a chodili na párty. Jo tak nějaká ta
škola taky, ale přišlo mi to hrozně zbytečný. To můžu přece dělat taky doma. Jako že tam maj
taky hospodu. Takže si myslim, že jako mi to přijde strašně jako, že vysoká škola, když jedu do
nějaký jiný země a trávim většinu času v hospodě, když můžu bejt venku a vidět něco z tý země.
Takže když tady vidím nějaký cizince chodit vožralý a tak, tak si na to prostě vzpomenu a to mi
jako docela vadí. Tak to mě asi jako hodně ovlivnilo. Že jsem tam viděla hodně jako, zrovna
když jsem tam byla tak tam bylo v novinách, že nějaký dva studenti Erasmu, jakoby nikdo z nás,
z těch známejch. Jakoby z jiný fakulty, z jiný univerzity. Že se jako nějak prostě opili a večer se
jako procházeli kolem řeky a skočili tam a vyplaval jenom jeden jo. A byli ožralí samozřejmě jo.
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Takže to je prostě, to mi asi jako vadí no. Ale jako jinak cizince mám ráda a hrozně ráda se
seznamuju s někým.
Já: Co se týče tvojí národní identity. Cítíš se jako Češka, nebo jsi se chvíli cítila jako Maďarka?
Jak to cítíš?
Informátorka: Tak jako Maďarka jsem se nikdy necítila, ale já nevím já si myslím, že jako jsou
věci na který jsem hrdá, že jsem Češka. Takový to klasický, když vyhrajeme v hokeji, tak jsme
všichni hrozně hrdý, nebo jsem jako hrdá na naše jídla, na naše tradice. To třeba ráda udržuju,
jsem takovej, i kdzyž sice s tou rodinou moc času netrávim, tak na druhou stranu, kdzyž už tam
jsem, tak se fakt jako snažim fakt něco tradičního dělat, nebo v tomhle si myslim, že fakt jako
Češka jsem. Ale na druhou stranu, takový to čecháčkovství, takový to jako uzavření se jinejm
kulturám, to mi taky hrozně jako vadí. Jak jsem řikala. To že se snažim bejt hodně otevřená a
snažim se hodně i jako přijímat i jiný vlivy. Takže neřekla bych jako, že jsem hrdá Češka každej
den, ale občas se tam něco projeví.
Já: Cítíš sa kosmopolitně?
Informátorka: Když cestuju, tak se cítím hrozně kosmopolitně. Ale jako ne. Naprosto se vracím.
Jako domov je domov asi a i když jsem říkala, že bych si uměla představit žít někde jinde, a
vůbec se tomu asi nebudu bránit, pokud se to naskytne, tak prostě záleží na tom, kde se cejtim
dobře jako s lidma. Že asi záleží na těch lidech, na tom jaká je to asi země. Takže já nevim. Já
bych se nějak nepřiřazovala k různým státům, nebo ke světu, spíš jako k lidem. Že je mi dobře s
dobrýma lidma. A že je mi dobře, kde to vypadá hezky, kde je hezká příroda a tak.
Já: Myslíš, že jsi zůstala v kontaktě s tou krajinou? S Maďarskem? Nebo sleduješ třeba
maďarské zprávy?
Informátorka: Určitě. Když něco zazní o Maďarsku, tak se jako zajímám, mám tam ty kamarády,
takže to mě taky jako zajímá jak se jim tam daří a jsem jako v kontaktu s těma Maďarama, takže
s nima se teďka uvidím teďka o prázdninách. No a jak jsem tam teďka jela, tak jsem prostě
zkoumala co se změnilo a tak. Takže určitě se zajímám, určitě se budu vracet a pro mě to
Maďarsko vždycky bude.
Já: A máš to tak například s každou krajinou, když jsi říkala, že hodně cestuješ?
Informátorka: Tak já jsem teď byla poslední tři roky ve Státech každý léto a jezdím tam jakoby
na jedno místo, takže teďka kdybych to měla vztáhnout na ty média, takže když vidím, že se
něco stalo tam poblíž kde jsem byla, tak určitě se o to zajímám, jako asi víc než normálně bych
se o to zajímala, kdybych tam nebyla. To samý s tou Kanadou. Taky tě to určitě hrozně ovlivní,
když nějakej čas trávíš někde a něco o tom slyšíš, nebo se snažíš fakt jako vyhledávat informace
o tom, jestli se tam něco změnilo, protože tam taky znáš lidi a chceš vědět jestli se maj dobře,
nebo ne, takže určitě jo.

203

Já: A například návrat do školy nebyl pro tebe problém, když jsi si tam zvykla na jiný způsob
výuky?
Informátorka: Tak jak řikám. Já jsem zrovna končila, takže já jsem přijela a obhajovala jsem a
pak jsem měla prázdniny a pak jsem začala magistra. No a ten magistr je o něčem jiným no,
takže jako tam byl skok, ale podle mě to bylo tím, že je to přechod z bakaláře na magistra. Takže
v tom bych asi rozdíl neviděla. A vlastně v prvním semestru na magistru jsem si dala jeden
předmět v angličtině, protože jsem si říkala, že v tom budu pokračovat, protože šlo to nějak, tak
to bylo v pohodě a nechtěla jsem přijít o tu angličtinu. Takže si myslim, že mě to nijak
nezaskočilo ten přechod a když tak to bylo tím, že to bylo magisterský.
Ja: A kdyby jsi měla porovnat ten život v Maďarsku. Bylo tam něco co se ti líbilo víc, než tady,
nebo naopak je tu něco co jsi si uvědomila, že se ti tady líbí víc než tam?
Informátorka: Tak třeba mě hrozně zaskočilo to, nevím jestli to je porovnání Češi, Maďaři, ale
maj tam, jsou tam na tom hůř s tím socialním systémem. Maj tam hrozně bezdomovců, ale ještě
mnohem, mnohem víc než my. Takže vlastně každej den potkáváš na ulici jeden vedle druhýho
bezdomovce a potkávala jsem i docela jako lidi takový jako pomatený lidi, kterejch se jako
můžeš i bát. Jako, že by ti mohli klidně i ublížit. A právě jeden z těch profesorů, s kterým jsem se
tam potkala tak ten se snaží tohle změnit, protože tam opravdu maj s timhle problémy. Neumí tak
jako zajistit tu oporu státu pro tyhlety lidi. Takže v tom si myslím, že jsme na tom ještě líp. I
když taky to u nás neni dobrý, ale takže to tam je asi horší. A taky tam maj mnohem horší situaci
s těma romama. To bylo jako, to byl šok pro mě úplně, co jsem se tam jako o tom dozvěděla.
Ja: V akom zmysle? Že jich tam jako bylo hodně?
Informátorka: Já jsem jako, já jsem věděla, že jich je tam jako docela dost, ale spíš jako já jsem
chodila na nějaký předměty o tom a vlastně jsem se tam dozvěděla jak tam žijou v různejch těch
osadách a tohleto. Tak vlastně my tady osady nemáme, jako na Slovensku tam jsou, ale tady
nejsou, což teda mě nezaskočilo, ale zaskočilo mě to, že vlastně bylo tam nějaký divadelní
představení, který bylo založený na vlastně skutečnejch událostech. Bylo to založeno na
skutečný výpovědi svědků, jak romů, tak neromů, policistů a tak. Bylo to z různých případů po
Maďarsku, kde se prostě stala, jako by zabíjeli romy. Prostě je někdo zastřelil, pak se to řešilo a
samozřejmě policie se o to nestarala, bylo jim to úplně jedno. A bylo tam těch případů hrozně
moc. Prostě i tam, řekla bych jako chladnokrevně tam prostě vraždili bez toho aby z toho měli
nějaký následky ty vrahové, což mě úplně zaskočilo a asi to tam pořád takhle trvá a to já jsem na
to ještě docela zvyklá, protože se o tuhle tematiku docela zajímám, protože jakoby hodně tý
rasový nenávisti potkávám i tady. Ale třeba ty Australanky ty ani pořádně nevěděly co to ten rom
jako by je. Ty tam maj ty Aborigince, ale ty z toho byly teda úplně jako zaskočený no. Ale to je
asi tak trošku mimo, než jsi se ptala.
Ja: Nie, nie. Ďakujem. A uvedomovala si si niečo, čo sa ti tam líbilo?
Informátorka: No takže asi si umím víc cenit toho co máme tady, v tomhletom směru, že to jako
může bejt horší, což je teda hrozný, ale eště může to bejt horší, ale teda jako na druhou stranu se
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mi tam asi jako líbila ta větší otevřenost lidí. Jako větší přívětivost, přátelskost. Češi asi maj na
čem ještě pracovat. Ale to je asi tak v tý přirozenosti těch Čechů. Nevím.
Já: No a moja posledná otázka, ako by si mi charakterizovala domov? Co pro tebe znamená
domov?
Informátorka: Domov, to bude moje rodina, moji blízcí, se kterýma moc času netrávim, ale
chtěla bych trávit víc času. A domov teda, bude to asi spojený teďka zrovna i s místem. Takovej
můj domov, domov, domov? Tak to bude moje Zdíkov, to je moje vesnička ze který jsem a
Šumava prostě. Ten kraj. To bude můj domov. Ale na druhou stranu, domov bude asi i to, co si,
to záleží na tobě. Co si prostě vytvoříš jako ten domov s tim někým, koho máš ráda, nebo s kým
chceš strávit ten čas, takže to asi nemám na tom jednom místě. Dokážu si představit, že mam víc
domovů a už jsem tak nějak jakoby, třeba teďka mám domov doma, jakoby na tý Šumavě, ale
mám ho i tady v Praze jo, teďka zrovna v tuhle dobu, takže to tak nemám uplně spojený s jedním
místem. Takže spíš s těma lidma a s tím kde prostě je mi dobře.
Já: Ďakujem, z mojej strany je to už všetko, ak by si niečo ešte nechcela dodať ty? Alebo ak máš
pocit, že sme niečo nespomenuli...?
Informátorka: Asi né...
Já: Tak ďakujem teda ešte raz za rozhovor.
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