Příloha: Ukázka rozhovoru s respondentkou 7
I. Ř.: Prosím tě, řekni mi, co jsi všechno vystudovala a v jakým pořadí?
R7: Od vejšky myslíš?
Jojojo.

Takže jsem vystudovala na bakaláři sociální patologii a prevenci, tři roky, prezenčně.
A to bylo kde?

V Hradci Králové na univerzitě. A potom dva roky sociální pedagogiku taky v Hradci
Králové, dálkově. To je všechno.
Měla jsi během studia už představu, jak se uplatníš na trhu práce?
No, ze začátku toho bakaláře jsem úplně jako nevěděla, ale vždycky mě to táhlo třeba jako
policie a takovýhlecto odvětví, a pak jsem šla někdy v – podle mě to bylo v prváku ke konci
nebo ve druháku na začátku, teď si to přesně nevybavuju – to jsem šla právě na takovou stáž
do věznice na Pankráci zrovna, takže tam jsem si to tak jako řekla, že to bych chtěla dělat,
no. Tam se mi to hodně líbilo v tu dobu, takže to jsem si pak řekla, že bych chtěla tohle a
vždycky jsem se k tomu pak nějakym způsobem směřovala.
Jako myslíš, že jsi na to psala práce a takovýhle věci?
Jo, bakalářku jsem na to vlastně psala, diplomku už pak ne, ale bakalářku jsem na to psala,
vždycky tak jako jsem k tomu měla blízko i k těm předmětům a když byla možnost vybrat
si praxi a stáž, tak jsem vždycky chtěla jako tam.

A když jsi dostudovala, tak co se s tebou dělo potom? Hledala sis práci?

Já jsem vlastně, byla jsem v tom … (respondentka uvedla jméno organizace zaměřeného na

primární prevenci rizikového chování ve školách – pozn. I. Ř.), tak tam jsem byla vlastně

během toho studia a pak jsem vlastně někdy v dubnu nebo v květnu nebo v březnu, takhle
nějak v tom druhým semestru toho druháku na magistrovi, tak byla nabídka na do tý věznice.
V tý době. Vím, že byla na internetu.

A to byla nabídka na jakou pozici?
Tam nabízeli jak vychovatele, tak pedagoga speciálního.
Speciálního?
Jo, speciálního pedagoga. Tomu se tak jakoby říká, byť to není úplně to, co si pod tím člověk
představí. Není to typický speciální pedagog jako máš třeba ve škole nebo když studuješ
speciální.

S handicapovanýma třeba…
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Hm, tak to s ním nemá vůbec jakoby nic společnýho. Nó.. a.. takže to tam vlastně bylo…
teď nevím na co ses mě ptala, jsem na to zapomněla…

No, jakou nabízeli pozici v tý věznici.

Jo jo, tak nabízeli toho vychovatele i toho pedagoga v tý době, no.
Předtím jsem se ptala na to, co se s tebou dělo…

Jo, co se se mnou dělo. Takže já jsem byla v … (respondentka uvedla jméno organizace,

kde působila jako lektorka primární prevence na školách – pozn. I. Ř.) a vlastně nějakým
takovým způsobem jsem se připravovala do tý věznice, protože tam je docela dlouhý to
přijímací řízení.
Aha.

No a pak vlastně někdy – já nevim, kdy mě vyrozuměli, jestli to bylo po státnicích… teď to
mám hodně takový jako.. mně to splývá, ale někdy okolo těch státnic mě jako vyrozměli, že
by mě vzali.

Jo.

No, takže já jsem to jakoby věděla už víceméně po tý, po těch státnicích, jsem věděla, že
tam půjdu. Pokud se nějak ta situace nezmění.
No a tebe vzali na tu pozici vychovatele?
Na toho vychovatele, hm.

A jak ses tam adaptovala? Jaký to bylo, když jsi tam nastoupila?

Bylo to složitý, protože za prvý pro mě to byla první práce co se týče takovýho toho jako
režimu. Od pondělí do pátku, ráno vstávat, večer, jo. Že v tomhle to pro mě bylo dost těžký
si na to zvyknout, že musím chodit takhle do tý práce. To byla první takový věc. Druhá věc
byla, že tam je to takový dost specifický prostředí, takže i když jsem to věděla, tak ale
zvyknout si prostě na to, že člověk u sebe nemůže mít mobil a takovýhle jakoby věci, tak to

pro mě bylo taky takový… Ale co se týče tý práce samotný, tak jsem tam měla trošku – a
myslim si, že ho mám do teď – trošku problém s tím, že třeba tohlecto místo tam je hodně
lidí, kteří jsou jako starší už a maj svoje zajetý jakoby systémy, zajetý postupy a úplně nejsou
otevření něčemu, něčemu novýmu, a to bylo něco, s čím já jsem tam šla.
A jako, myslíš jako zaměstnance…

Hm. Jo, to bylo něco, s čím já jsem tam šla. Ne, že bych chtěla předělávat celej systém, ale
tak šla jsem tam s nějakým, samozřejmě člověk má nějaký nadšení, má nějakou jako
představu, žejo, chce samozřejmě tam prodat všechny ty svoje znalosti, když to tak řeknu,
takže jsem tam jako byla hodně usazená. Že mě to hodně shodilo jako dolů a musela jsem
se hodně přizpůsobit tomu…
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Systému?
Tomu systému.
Připadala sis jinak jako připravená na tu práci? Ze školy teda.
Myslim si, že tohlecto je jedno z mála odvětví, na který my jsme jako nějakým způsobem
byli připravený, už jako co se týče těch předmětů, který jsme tam měli, tak i těma
profesorama, který jsme na to měli, nebo tou učitelkou, co jsme tenkrát na to měli, protože

ona sama v tý době v tý věznici pracovala, takže hodně ty předměty byly prakticky založený,
furt nás někam brala, furt nám něco ukazovala, takže já jsem jakoby věděla, do čeho vlastně,
do čeho jdu v tomhlectom. Měla jsem tu představu, i když pak třeba realita se od toho trošku
odklonila. Ale měla jsem tu představu. Myslim si, že jsem na to byla víc připravená, než
kdybych se rozhodla jít třeba… já nevim. Do nízkoprahu. Jo, myslim si, že nějaký takový tý
nějaký představy o tom a těch zkušeností, co jsem od ní slyšela, a od tech lidí, tak že to bylo
trošku větší, než kdybych šla takhle někam jinam. Nebo do dětskýho domova nebo, nebo
takhle. A i třeba víc, měla jsem větší představu o tom, než když jsem šla na to lektorování.
Jo, že o tom jsme tolik nebavili. Samozřejmě, že nějaká primární prevence je, dobrý, co to
je, ale nic už praktickýho k nám jakoby nedorazilo.

V čem tě teda ta škola podle tebe připravila dobře? Co konkrétně ti dala do praxe? Ty
už jsi to teda tak nějak obecně popisovala, ale našla bys i něco konkrétnějšího?

(pauza) No, dala mi určitě, já to opravdu vztahuju jenom na tohlecto, jo. Protože kdybych
měla mluvit o jiný práci, tak si to nemyslim. Ale myslim si to tady v práci v tom vězeňství.
Tak určitě nějakou tu teoretickou znalost. Že jsou tam lidi, co k nám přijdou, a nevědí, co
jsou to různý ty prostupný skupiny a tak dále, ale já už jsem věděla, co to je, věděla jsem, na
základě čeho se to tam řadí, tak proto jsem do toho jsem najela jakoby snáz. Tak tu
teoretickou znalost. Určitou jako obezřetnost určitě. Protože ona ta profesorka nám hodně

často jako z tý praxe vyprávěla ty příběhy, mluvila o tom, jací třeba ti odsouzení jsou, takže
jsem jako na tohlecto myslím byla trošku víc připravená. Trošku jsem víc věděla, s kým se
asi budu potýkat, si myslim. A myslim si, že ještě jestli mi ještě něco dala, tak mi to ale zas

ta práce vzala. Já nevim, jestli mi teď rozumíš, ale že jsem tam přišla jako s určitou.. že vim,
že jsem bývala jakoby jiná v tom jednání s lidma. A teď to spíš vztahuju asi možná na ty
kolegy, žejo. U těch odsouzených to úplně jako nejde. Ale jako…
Přijdeš tam s nějakým nadšením, s nějakou představou a vlastně ti ta realita to naboří,
jestli tomu správně rozumim.
No, to nabořila hodně no. Takže v tomhle že jsem byla jako zvyklá na trošku jiný jednání

s lidma a mezi lidma, což si myslim, že i ta škola mi nějakym způsobem určitě dala.. A takže
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o to jsem tam spíš tak jako přišla, no. Tak nevim, jestli je to úplně odpověď na to, na co ses
ptala, protože mi to sice dala, ale asi to bylo k ničemu (smích). Když to tak jako řeknu, no.
Já nevim, jestli je to srozumitelný pro tebe.
Já si myslim, že jo. Pro mě je to i zajímavý. (pauza) Na co tě… Já jsem se ptala, na co
tě připravila a teď se zeptám opačně, na co bys potřebovala bejt připravená líp ze
školy? Pro tu profesní činnost.

Hmm… Víš co, asi na to – no to se dost pojí s tím, že mi to ta práce pak vzala, no. Asi na to
že jako… Vim, že na to tě škola nemůže připravit, jo, to bys to nemusela studovat. Ale na…
No možná je to ale spíš nějakej takovej můj vnitřní problém. No na takovou jako možná
trošku větší jako dravost, jo. Mně přijde totiž, že jsme na tý škole byli hrozně jako vedený
jako k dialogu, k tomu jako každej má ten svůj prostor se vyjádřit a…, jo, každýmu jako

vyjdeme vs.. – ne jako vyjdeme vstříc, ale pojďme si o tom povídat a pojďme to řešit
kreativně, ale už mám pocit, že to tam člověku nedalo takovou tu jako přímočarost a tu
dravost, no. Ale to zas si myslim, že v jiný možná pozici, třeba u toho lektorování jsem
tenhlencten problém jakoby neměla. Víš, že bych si říkala, ježiš, tyjo tak to by mě mohli víc
připravit na to, abych se víc jako drala o ty svoje, o ty svoje názory. Takže to fakt asi záleží
profese od profese, no.

A napadá tě ještě něco, co ti chybělo v tý škole pro praxi?
Určitě víc jako, mně celkově víc praxe, když to řeknu, v tý škole.
Bys potřebovala…
Hmhm. Určitě víc praxe. Nevím, jestli se to odráží v tom zaměstnání, to asi nejsem úplně
schopná říct, ale celkově jako toho jsem často litovala, nebo litovala, často mě to mrzelo. Jo,
že tam tý praxe nebylo prostě moc. A že jsme se nemohli jako podívat na víc míst, nemohli
jsme si zkusit víc věcí a prostě fakt jako jsme spíš leželi, když to řeknu leželi, v tech knihách,
jo, nebo v nějakých tech skriptech a tak. Že jako vim, že třeba ty lidi, co studovali ty vošky,

tak že jako jsem jim záviděla. Jsem si říkala, na kolik míst se oni podívaj a co můžou všechno
jako vidět, kolik tý praxe maj a co všechno, jaký všechny zkušenosti získaj, tak si myslim,

že těch praktických zkušeností jako my jsme měli strašně málo. Když se nás někdo ptal na
praxi, žejo, tak jsme nemohli použít ani to z tý školy, pořádně. Tam bylo v uvozovkách pár
hodin někde a nebylo to prostě pořádný, no.
A ještě se vrátim k tý učitelce, o který jsi říkala, že pracovala v tom vězeňství. Myslíš
si, že ona byla jako ten důvod proč tě, nebo jeden z těch důvodů, proč tě to tak nadchlo,
tadyta oblast?
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Chm, ne. Protože my jsme.. Nebo takhle. Jako ze začátku jo, ze začátku jsem si říkala tyjo,

ta je dobrá. Prostě fakt taková jako nabitá pro to, úplně se mi tam hodila. Já jsem s ní pak
psala bakalářku a měli jsme tam spolu nějakej jako spor, takže my jsme spolu strašně dlouho
jako byly na ostří nože. Já jsem si říkala ježiš, nikdy nechce bejt jako ona. Dneska už shodou
okolností jsme se asi před půl rokem potkaly na školení, kde mě školila, a tam jsme si to
jako všechno vyčistily a jako sedly jsme si spolu a všechno dobrý, jo. A tak to jsou takový
ty životní náhody. Ale myslim si, že to jako, asi si neuvědomuju, že by to úplně bylo jí,

protože pro mě jako tam byla stěžejní ta stáž, kterou jsem tam odchodila tenkrát v tom
prváku, druháku, v tý věznici. A to mě hodně jako nadchlo a spíš ta ženská, co se mi tam
tenkrát věnovala, tak ta učitelka to určitě nějakým způsobem doplnila, ale asi nebyla taková
jako…
Takže to bylo spíš štěstí, že zrovna tam bylo větší zaměření na to, co tebe bavilo.
V tý škole?

Že ve škole bylo větší zaměření na to, čemu ses chtěla pak dál věnovat…
Jojojo. Já jsem asi věděla, že bych chtěla tohle a ona nebo spíš ona a ta skladba těch předmětů

a ty osnovy a tak dále, tak to spíš tak jako prohloubily, no. Ale nebylo to vyloženě primární,
že by to vzešlo, vzešlo jako kvůli ní ze mě.
No a ještě se zeptám, když teda ses dozvěděla o tý práci, že nabízej v tý věznici pozici
toho vychovatele, ty ses teda asi, předpokládám, hlásila rovnou na toho vychovatele,
žejo…
Ne, já jsem chtěla na toho pedagoga, ale já když jsem tam přišla, tak mně paní řekla, že už
je to obsazený.
A ty bys to mohla dělat jako sociální pedagog?
Mohla.

Toho speciálního ve věznici bys dělat mohla…
Mohla. Tím, že vlastně tam ta.. ono se to vlastně jmenuje speciální pedagog ve výkonu trestu
teda konkrétně todle, ale nemá to se speciální pedagogikou jako takovou absolutně nic
společnýho.
Takže má to svoje předpisy, kdo tam může bejt.
Tak. Tam jako je potřeba vlastně u těch předpisů, já myslim, že musí člověk mít teda
magistra a musí mít státnice z pedagogiky a musí mít ještě jako nějaký další ty státnicový
předměty, ale není tam nutně speciální pedagogika jako obor.
Takže ses tam vešla.
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Takže jsem se tam vešla, ale já jsem teda i měla štěstí, no štěstí… My jsme měli státnice,
teď nevim, jestli to byl magistr nebo bakalář, ale my tam máme státnice ze speciální
pedagogiky. Jakoby předmět. Takže na tom se to dalo taky, taky jakoby otočit, no.
Hm, jasně. Hlásila ses ještě někam jinam nebo jenom sem?
Ne, jenom tam.

Bylo to proto, že jsi hledala práci, nebo proto, že sis všimla, že tam je nabídka, tak jsi
to zkusila?

Já jsem věděla, že potřebuju do tý práce. Moje taková vidina byla, že bych ještě ty prázdniny
tak jako to a pak bych šla, ale jak se tohle objevilo a já jsem věděla, že to chci dělat, tak jsem
to v tý době vnímala tak, že prostě nemůžu nechat jít tu šanci. Takže jsem jako poměrně

rychle do tý práce šla no tenkrát. Vlastně hned. Já jsem státnicovala někdy v květnu a
v červenci jsem nastupovala.

A co si myslíš, že ti pomohlo získat tu práci?
Jó holka, tak to nevim (smích).

Prostě jsi prošla výběrovým řízením.
Hm. Jako tam to výběrový řízení je dost.. já jsem si říkala, že to docela dlouho trvá, tak to je
tam samozřejmě člověk musí doložit všechny ty věci, že má diplomy a tydlecty věci,
státnice, co oni chtěji. A pak má pohovy s různejma těma vedoucíma tam, oni se různě
doptávají a tak. Pak když timhle projde, tak na psychotesty. Pak když tim projde, tak na
zdravotní, takže těžko jakoby říct.

Jo. Prostě jsi prošla výběrovým řízením a nemáš nějakej konkrétnější důvod, že by ti
třeba řekli…

Ne, to mi nikdy jako nikdo neřek.
Zažilas nějaký negativní zkušenosti v hledání, nebo spíš získávání tý práce, při tý
adaptaci už v tý práci konkrétně? Nějaký prostě negativní zkušenosti, který se týkaj
tebe na trhu práce.
Jako takhle vyloženě asi ne. Že bych zažila nějakou negativní zkušenost při tý adaptaci. To

jenom, to jsem ti říkala, jakože co se týče toho, že jsem tam přišla jako mladá, furt jsem tam

jedna z nejmladších a to je pro některý jako dost náročný, no. Ale že bych takhle měla třeba
problém s hledáním práce nebo tak, tak to ne.
Musela sis pak dodělávat nějaký vzdělání?
Ne. Nenene. Nemusela. Vlastně tam na toho vychovatele, tam nebyl potřeba ani magistr,

tam bylo důležitý mít teda aspoň bakaláře a mít státnice z pedagogiky. A na toho pedagoga
potom vlastně se musel splnit ten magistr -
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A tam jseš teďka?

Tam jsem teď. A magistr, a teď to muselo bejt z humanitně zaměřenejch oborů nebo jak to
tam bylo.

A tam sis žádala o ten postup nebo to bylo nějak jako…
Já totiž jak jsem chtěla na toho pedagoga hnedka na začátku, to mi řekli, že už je obsazený,

tak jsem z toho byla docela taková špatná, že se mi ten vychovatel jako úplně dělat nechtěl,
takže já jsem to říkala i na všech těch pohovorech, když jsme byli s těma vedoucíma tam,
tak jsem říkala, že jsem chtěla na to, že mě to jako mrzí a oni jakože jakmile by se to uvolnilo,
tak se můžeme o tom jako bavit a tak dále. A že je dobrý si to zažít odspoda, což chápu, a
tak. A pak vlastně jsem měla to štěstí, když to tak řeknu, že paní tam končila vlastně po půl
roce, co já jsem tam byla a oni si mě zavolali, jako jestli bych to pořád chtěla. Takže, takže
tak. Ale taky mě to, kdyby to neskončila, tak těch pedagogů je tam o hodně míň. Že se tam
spíš jako drží, ty vychovatelé se tam spíš tak jako točej víc.
Když jsi potom nastoupila na pozici toho pedagoga, bylo to v něčem jiný?
Jo, určitě. Jako myslíš pracovně nebo…
Vlastně z jakýkoliv stránky. Asi předpokládám, že jako z tý činnosti, cos tam reálně
dělala, je to jiný, ale jestli i tak jinak to bylo jiný?

Určitě je to větší zodpovědnost. Mnohem větší zodpovědnost. Ale zároveň je to taková vždycky s oblibou říkám, mám takovou vzpomínku, když jsem tam nastoupila, tak jsem tam
stála já a kolega speciální pedagog v tý době a my jsme vyfasovali ponožky a on měl
rozhodnutí nějakýho ředitele, který jim předkládal. My jsme si je postupně volali a já jsem
rozdávala ponožky a on rozdával ty rozhodnutí. A tak jsem tam na něj tak koukala a říkám,
tak pro tohle jsem studovala, abych tady rozdávala ponožky? A že to je jenom takový
přirovnání, že je to víc jako odborná práce určitě. Protože ten vychovatel fakt musí zařídit
ten denní běh tech odsouzenejch, tak v tomhle jako je to víc odborný. Ale pak je kolem toho
víc práce, víc papírování větší zodpovědnost, je lepší pracovní doba, jsou lepší pracovní
podmínky, že člověk má jako klidnější tu kancelář a už mu tam ty odsouzený necouraj prostě,

furt neklepou, prostě se napíšou na pohovor a když máš čas, tak za nima jdeš, tak v tomhle
má člověk jakoby trošku větší klid. I k nám trochu jinak přistupujou, co se týče toho vedení.
To

musim

jako

přiznat.

Jako vedení k vám jinak přistupuje?
Hm. To musím jako přiznat, že jo. Nevim proč, sice mi to přijde takový to, ale, ale je to tak.
Hm. No, kdybys potkala nějaký studenty sociální pedagogiky teďka, co bys jim
doporučila nebo vzkázala?
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Hm.. no… Asi ať si k tomu dodělaj ještě něco (smích). Nějakou školu.
Proč?
Protože pokuď.. já mám takovej pocit, že pokuď.. nebo je to můj pocit teďkon, kdybych tady
třeba z týhletý pozice odešla, tak si úplně neumim představit, jako kam bych třeba šla. Mě
by třeba bavila nějaká personalistika nebo něco takovýho, ale co jsem si tak zjišťovala, tak
chtěj prostě, aby člověk měl andragogiku nebo aby měl třeba opravdu tu personalistiku jako
vystudovanou. Jo, takže co jsem tak koukala, tak jaký jsou moje možnosti, tak by to bylo
něco v sociální sféře… jo, takový pro mě dost neuchopitelný. Což je jako můj pocit celkově
z toho studia vlastně, ale tím jak já jsem byla zaměřená na to vězeňství, tak to mám jako

v útlumu, tak na to tak často nemyslim, ale celkovej pocit z toho studia pro mě byl takovej,
že jsem si říkala, to je takový jako neuchopitelný, co to vlastně je? Co vlastně jako já jsem?
Jo? Nevim, jestli je to tim, že lidi vůbec nevěděj, co to je sociální pedagogika, vlastně to
nikde pořádně v zákoně jako nemáš, nefiguruje to tam, jo. A to jsem si i kolikrát říkala já,
jestli já si ještě někde něco nedodělám, nějakou jakoby bližší specializaci. Mně to přijde jako
takovej širokej pojem. Byť mě ta škola bavila a všechno, tak ale hodně jako neuchopitelný,
takový široký. No, anebo bych jim řekla, ať se během toho studia už hodně jako specializujou
na něco a jdou si jakoby tou cestou.

Tím jsi vlastně trochu odpověděla i na tu poslední otázku, co se ti představí, když se
řekne sociální pedagogika.

Tohlecto je takový dobrý. Dneska už se mě na to lidi tolik neptaj, ale dřív - co to vlastně je?
A co to znamená? Jako těžko, já jsem si u státnic vytáhla historii sociální pedagogiky, málem
jsem to neudělala, protože jsem nebyla schopná prostě tomu učiteli vlastně říct tu jeho
oblíbenou definici.

A tak jako za sebe. Nemusíš ani nějakou definici, spíš co se ti tak jako vybaví.
Jako když se to tak řekne, sociální pedagogika, tak mně se vybaví úplně takový to.. nechci
říct jako výchova společnosti, ale nějaký směřování tý společnosti k něčemu s důrazem na
určitý ty skupiny společnosti, který nějakou tu péči potřebujou o něco víc než ta běžná
populace. Zároveň se mi vybaví takový jako, zjemnění jako vnímání v tý společnosti, taková
zase větší otevřenost. Byť jsem třeba říkala, že možná nás jí nemuseli tolik strkat, tu
otevřenost jako vůči ostatním, tak se mi to ale prostě vybaví i jako něco pozitivního.
Otevřenost jako celkově k těm otázkám… Ve mně je to takový strašně dvojí. Jako já fakt tu
školu vnímám jakože dobrou volbu v tom, že ti dá právě takovou jako volnost a tu otevřenost
a ten nadhled ke spoustě věcem, donutí tě nad nima přemýšlet, a zároveň to vnímám i jako
negativum, jo. Že toho člověka trošku nenasměrovala víc, jo. Ale tak asi tohleto se mi
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vybaví. Fakt to působení pedagogický i nepedagogický, když to tak řeknu, v tý společnosti
s důrazem na ty jednotlivý skupiny, no.

Napadá tě ještě něco, cokoliv ke studiu, k práci, jak jseš na tom na trhu práce… Co si
myslíš, že by mělo ještě zaznít?
Napadá mě k tomu jedině fakt víc tý praxe. Já třeba jsem ráda, já jsem toho magistra
studovala dálkově, za což jsem dneska strašně ráda, že jsem mohla chodit do tý práce na to
lektorování, protože mně to strašně pomohlo na těch státnicích, protože my jsme toho
magistra měli hodně zaměřenýho jako i na tu, na ten chod těch organizací a celkově toho
neziskovýho sektoru i právě na tu personalistiku, byť dneska mi lidi řeknou – nemůžeš to

dělat, protože nemáš na to jako to vzdělání – i jsme z toho státnicovali. A mně to strašně
pomohlo vidět vlastně, byť jsem nebyla ve vedení tý organizace nikdy, ale doléhá to k tobě
nějakým způsobem to k tobě dojde, tak vidět, jak to tam funguje a uměla jsem si ty věci už
jakoby líp pospojovat. Takže to mně přišlo opravdu jako taková rozumná, dneska to vidím

jako dobrou volbu, že jsem si to tak dala, že jsem to měla dálkově a chodila jsem do toho do
tý práce.
A ty jsi teda bakaláře studovala prezenčně a pak jsi rovnou nastoupila do Jules a Jim?

Ne. Já jsem totiž ještě byla ve Španělsku prosím tě mezitím. Byla jsem ve Španělsku, do
toho jsem šla dálkově na toho magistra. No a pak já jsem se vrátila, ještě jsem furt studovala
toho magistra a šla jsem do toho Julesa.
A tam jsi byla jak dlouho?

Já jsem tam šla v říjnu a končila jsem vlastně někdy ten červen.
Jo, takže školní rok.
Jo. Takže školní rok.
Hm. A poslední věc – kolik ti je, jsem zapomněla se zeptat (smích)?
26.

Tak jo, tak jestli tě něco napadá ještě…
Asi, asi ne.

Tak moc děkuju.
Není zač.
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