PŘÍLOHY
Vzhledem k rozsáhlosti dotazníků odkazuji zájemce o jejich plné znění na webové
odkazy, kde jsou volně dostupné ke stažení.
„Distinkce a hodnoty 2008“
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/index.php?page=14
„Rodiče a výchova 2010“
http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/index.php?page=23
„Sociální nerovnosti 2009“
http://archiv.soc.cas.cz/download/1297/V64_08_dotaznik_ISSP_26_01_09.pdf

V příloze této práce na dalších stranách uvádím pouze vlastní dotazník použitý v rámci
polostrukturovaných rozhovorů s vzestupně sociálně mobilními jedinci, včetně přepisů celých
rozhovorů1.
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Dle přání jednotlivých informantů jsem údaje, které si nepřáli zveřejňovat vynechávala a nahrazovala
označením (XXX).

Rozhovor – mezigeneračně vzestupně sociálně mobilní
ČÁST I. - IDENTIFIKACE
Jméno - pseudonym:
Věk, rok narození:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Místo bydliště:
Rodinný stav:
Věk, rok narození partnera:
Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
Děti – počet, rok narození:
Jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem:
Jaký je celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
Současné zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
Současné zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ
Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za
jakých podmínek jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Chodil/a jste do mateřské školy?
Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání
vycházel/a se svou matkou a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste

více popsat vaše vzájemné vztahy…… Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a
přístupem k životu podobáte víc?
Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste
měl/a v průměru známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný,
svědomitý, vytrvalý)? Jací byli učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně?
Oběma stejně? Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ
sám/sama nebo Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás
ovlivnilo?.....vyprávějte
Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo,
jen několik blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali?
Co pro Vás znamenali?....vyprávějte
Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků,
zájmů? Chodil/a jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče,
spolužáci, kamarádi, nebo jste si je volil/a sám/sama?....vyprávějte
Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ? Proč jste se
rozhodl/a jít dál studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co
Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás
významně ovlivnily Váš život, Vaše další směřování? ……
Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a
jiní mají pocit, že svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě
něco podle Vás?
Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)…..A co peníze,
jak důležité jsou podle Vás peníze? Jak moc je pro Vás důležité vzdělání?
Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a?
Pokud nespokojen/a, co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?

Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo
nebo co (jaké události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?

Rozhovor č. 1 – vzestupně sociálně mobilní
ČÁST I. - IDENTIFIKACE
Jméno - pseudonym:
Žena X
Věk, rok narození:
30, 1981
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské, PhDr.
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Psycholog, pracuje na 3 místech (1x OSVČ, 2x zaměstnanec)
Místo bydliště:
Praha
Rodinný stav:
vdaná
Věk, rok narození partnera:
36, 1975
Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
vyučen
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
obchodní zástupce, zaměstnanec
Děti – počet, rok narození:
zatím nemají
Váš celkový čistý měsíční příjem:
pohyblivé, 25-40 000 Kč
Celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
Neví přesně, ale méně než její
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1957, 5 ročníků základního vzdělání – prohlášena za nevzdělavatelnou kvůli sluchové vadě
Současné zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Invalidní důchod, pouze ten důchod (neví přesně)
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1956, vyučený – učební obor obuvník
Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
myje nádobí, 15 000 Kč
Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
žádné

Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
žijí stále spolu
ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ
Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Tak..jsem z Prahy, vyrůstala jsem na okraji Prahy, jmenuje se to tam Horní Počernice, takže to není žádný
zběsilý centrum, spíš taková vesnička, alespoň před těma 30 lety byla… A bydleli jsme v rodinným domku
s rodičema a s mojí babičkou a dědou. No…ta naše rodinná situace vždycky byla malinko komplikovaná tím, že
moji rodiče jsou sluchově postižený, takže….tam docházelo k ňákejm komunikačním zkratům…a….no…a tak
jsme tam jakoby ňák bydleli v tom domě všichni.
Chodil/a jste do mateřské školy?
Chodila….hned od začátku….myslím, že jsem dokonce chodila i do jeslí.
Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy……
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
Hmmm…tak to je docela obtížná otázka pro mě... Naše vztahy byly vlastně v průběhu mýho života
dost…rozkolísaný. Je to daný tím, že moje matka, vedle toho, že je sluchově postižená, tak je…tak má
diagnostikovanou psychickou poruchu – má nějakou psychózu, která čas od času jako udeřila, tudíž to bylo dost
takový odvislý od toho, jak je mamince. Takže byly ňáký různý takový etapy, kdy jsme jako zbytek rodiny mohli
za ňákej její blud, tudíž se od toho jakoby odvíjí ten můj vztah k tý mámě, kterej je spíš takovej opatrovnickej,
takovej, že spíš jako za ní nesu odpovědnost, nebo že se spíš starám. A že jsem to nějak přejala dost brzo,
takovejhle model, že vlastně maminka je někdo, o koho je potřeba se postarat,… než že by se člověk moh´ jako
spolehnout na to, že ona se postará. S otcem…otce vnímám jako stabilnější figuru..kterej..no…stabilnější,
čitelnější pro mě, takovej jako dostupnější. Kdybych se měla srovnat s někým, tak si myslim, že mam jako
osobnostně nebo vlastnostně tak jako blízko k mámě. Jednak jsme si velmi podobný…jako vizuálně a když bych
odečetla jako to sluchový postižení a to, že byla jako velmi školsky neúspěšná…a to že má ňáký psychický
potíže…tak si myslim, že by se tam dalo jako najít ňáký….spíš než s tim tátou, no.
Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
Nemá.
Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Na základní škole mám takový dvě etapy. První je 1. a 2. třída, kdy jsem chodila na nějakou obyčejnou základní
školu, kde se mi hrozně líbilo, měla jsem to tam ráda…měli jsme hrozně fajn paní učitelku..která mě ňák
provázela i mimo tu školu….třeba chodívala k nám domů..nebo mohli jsme za ní jezdit a ona byla jako hrozně
fajn. Myslím, že sehrála jako hodně důležitou roli v tom, že já jsem do tý školy ňák dál chodila…jako na
gympl…a že že takový to první poznání, že byla taková bezpečná, taková hrozně fajn…No a po tý 2. třídě jsem
šla na nějakou základní školu s rozšířenou výukou jazyků….no a zatímco v tý první a druhý třídě jsem byla
vedená jako ňákej jako zázrak, kterej prostě mu to jako jde v tý škole, je šikovnej a vyhrává ty recitační soutěže,
je hrozně roztpmilej…tak tam najednou jsem začala bejt průměrná mezi těma trošku nadprůměrnejma dětma. A
to vim že mě jako…rozčarovalo. Že jsem i jako kolem 4. , 5. třídy…no možná třetí hned jak mě tam přijali, tak že
jsem měla somatizační obtíže…že mě bolelo bříško, moc se mi tam jako nechtělo…a začala jsem nosit dvojky
žejo…protože…no a to vim, že to byl takovej náraz, že…člověk když už není ten premiant tý třídy. To vim že
jedno z mejch největších neštěstí bylo, když jsem dostala ve 4. třídě pět dvojek na vysvědčení, z toho jedna byla
z výtvarný výchovy! To jsem strašně oplakala protože čtyři, to bych ještě dala, ale ta pátá! Prostě to byl konec
světa. No a tak jsem byla průměrná, ňáká taková. Konec tý základky. Jako hodně mi šla čeština, to jsem chtěla
nějak kolem od 9. třídy bejt spisovatelka….(smích). Já jsem psala básně, jak ta puberta se mnou cloumala, tak
jsem měla blízko k tý literatuře, to mě jako bavilo. A to vim, že v tom se jako byla dobrá, že to bylo, to bylo
fajn….A pak taky jazyky že mi šly, no….A učila jste se hodně? Jo, jo, já jsem byla hodně pilný dítě, no, to jo. To
já si myslim, že bych si vůbec nedovolila vyprdnout se třeba na úkol..nebo nenaučit se…no.

Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně?
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Rodiče mi nepomáhali s domácími úkoly. Tam byla ještě ta postava tý babičky a dědy v tom baráku…který spíš
tuhlenctu část přijali. S dědou jsem se učívala. Ten mi pomáhal A moji rodiče se o mý známky zajímali do ňáký
určitý úrovně, kam dosáhli - jako třeba ještě na základní škole. A dál je pro ně moje vzdělávání dost
nejasný….Jo a myslím, že byli pyšný…rodiče…hodně, že to bylo vidět…hlavně u matky…že to bylo něco
takovýho jako…že jsem jako lepší než byla ona a že jsem ta její krev.
Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Já jsem chtěla bejt tou spisovatelkou, takže jsem si vydupala, že půjdu na literární gymnázium…což bylo
komplikovaný v tom, že to bylo soukromý…a myslím že tenkrát se o těch soukromejch školách se ještě nemluvilo
s takovým tím jako fuj….a že to bylo prezentovaný, jako že to je fajn škola…že to má nějakou úroveň…takže
babička s dědou se postarali jako finačně...takže se to povedlo. Takže jsem si to vybrala sama, šla jsem cíleně po
zájmu, že to bude to moje, to mi pude, no a rodina s tim vlastně souhlasila až tak, že musela na nějakej čas dost
jako asi uskromnit a platit to školný.
Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás
znamenali?....vyprávějte
Měla jsem několik blízkých kamarádek, měly jsme takovou dívčí partu, nejprve „holky od nás z ulice“ – to jsem
byla tak asi do druhé třídy, blbly jsme venku, zakopávaly poklady, skákali venku gumu, byla jsem z nich
nejmladší a nejmenší…brali mě trochu jak „malej potěr“, ale ráda na to vzpomínám. Od třetí třídy jsem měla
holčičí partičku na základce, začala jsem se zajímat o holčičí věci, poslouchaly jsme hudbu, pořádaly pro
ostatní oslavy s pohoštěním, četly bravo a podobně a měly pocit, že nás čeká něco velkého…V dospívání se
profil mých přátel poměrně změnil, dané osobní obtížnou etapou…klubový známí a příležitostní přátelé
dominovali.Po celou dobu - od narození dodnes - mám jednu nejbližší kamarádku.
Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je
volil/a sám/sama?....vyprávějte
Já si myslím, že jsem neměla moc kroužků. Že jsem…určitě ne v období dospívání. To jsem byla spíš takovej ten
zevlák, co jako jde do toho parku na tu lavičku..a tam se teda děje ten pravej život. A…….já nevim…v tom dětství
já jsem třeba chodila na klavír, do Sokola, ale myslim, že to byly spíš akce mejch prarodičů. Že mě
v tom…tak…já bych radši možná byla doma. Já jsem fakt neměla žádnej…až pak ta literatura, to jsem začala
psát ty básně…a začala jsem mít ty čtení veřejný…tak to byl třeba ňákej zájem, kterej byl ale od sedumnácti vejš.
A jo…rodiče jestli mě v tom pod…myslim že ne…
Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
Pořád. Já jsem měla normálně fikční jako svět. No…já jsem hrozně četla jako dítě…to je možná zájem. A i divný
věci…jsem třeba přečetla v šestý třídě celýho F.L.Věka. Hrozně to je tlustý, hrozně jako moc dílů a hrozně to je
vo ničem…A čtu furt. Možná míň.
Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ? Proč jste se rozhodl/a jít dál
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Hmmmm….no já když jsem byla na tom gymplu…tak je asi možná potřeba ještě říst, že já jsem měla takový jako
bouřlivý to dospívání…takže….se mnou byly ňáký potíže a v rámci těch potíží jsem se dostala do ňáký…jako že
jsem se poprvé potkala s tématem duše a psychologie…jako z tý druhý strany..a tak mě začalo bejt nějak kolem
toho čtvrťáku jasný, že bych to chtěla studovat…ve smyslu…takovýho jako že když ta naše rodina je celá taková
rozhašená, tak že bych jako přišla na to…tak ňák jsem jako o tom přemejšlela, že bych si jako potvrdila tu svojí
normalitu tím, že se dostanu na druhej břeh…ve smyslu že, budu pomáhat takovejm jako jsem byla já. Takže
jsem chtěla jít na psychologii…a do toho už jsem asi..nenechala nikomu moc mluvit. Protože jsem šla z domu
v osumnácti…poměrně dost brzo jsem se jako ňák osamostatnila. No…takže když já jsem maturovala, tak mi
bylo devatenác, táhlo mi na dvacet, takže těsně před dvacítkou jsem měla, takže do toho už nikdo moc
nemluvil.No takže jsem šla na psychologii…kam mě nevzali…samozřejmě, protože jsem si tak jako myslela, že na
tu fildu prostě přijdu že z toho tisíce vezmou mě…tak to se samozřejmě nestalo…no. Co jste teda dělala pak?
Šla jsem na vyšší odbornou školu. Na JABOK, kam jsem chodila půl roku a pak mi bylo jasný, že to dělat
nebudu. Že je tam moc praxe a málo vědy, málo odborný…a nelíbilo se mi tam. Takže jsem napřela veškerý svý
síly, aby mě na tu psychologii vzali. Pochopila jsem, že nerozrazim dveře a vemou mě…takže jsem toho nechala

nějak po Vánocích a začala jsem se připravovat na ty zkoušky…nenechala jsem nic náhodě - přihlásila jsem se
na všechny psychologie v republice, na nějaký sociální práce…no prostě strašně přihlášek na vysokou školu…asi
deset. A pak jsem to začala objíždět…no a oni mě vzali všude…teda kromě Olomouce, kam jsem nedojela. No a
studovala jsem teda Peďák.A spisovatelka už jste nechtěla být? No to jsem nechtěla bejt, protože já jsem to
psaní začala mít spojovaný s tou dobou, kdy mi jako nebylo moc dobře. No možná že bude jako čitelnější, že jsem
brala drogy a léčila jsem se z toho, takže jsem to měla spojený s takovym tim zfetovanym…s takovým jiným
stavem vědomí…a pak jsem ještě zkušela….a tam mě jako utřeli na nějakým zasedání Pen-klubu..a to se mě
hrozně dotklo…takže jsem se na to vyprdla, že spisovatelka nebudu, že to není reálný povolání.A to bylo tedy na
tom gymnáziu? No, ano.A sama jste se rozhodla jít léčit? No, sama…no v podstatě.
Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
No to nejvyšší dosažené vzdělání mi dala. Ty dva tituly. A já si nestěžuju. Já nepatřim k těm, který někde šest let
studujou a pak choděj a říkaj, jak to bylo hrozný. Mě to bavilo. Já si myslím, že mě to nějak nasměrovalo, že mi
to nedalo nějaký velký vědomosti nebo co, ale že mě to ovlivnilo v takovym jako způsobu přemejšlení o tom, co si
myslim, o tom co dělám..
Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Ježiš…maminka, tatínek, babička, dědeček, ….můj strýc-bratr otce….paní učitelka Vohnoutová - to byla ta v tý
první a druhý třídě…pak asi ňáký přátelé…pak asi ňáký chlapi….pak můj muž….to stačí?
Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš
život, Vaše další směřování? ……
Hmm…………………to je těžký……asi určitě že jo…..to by jinak………….no tak určitě to období, kdy jsem se
dostala na nějakou tu svojí hranici…kdy jsem začala produkovat něco, z čeho mi nebylo dobře samotný…tak to
jo. To myslim, že mě nastartovalo jako tam kde jsem teď. Ty motivace teď už jsou teda úplně jiný, ale na tu
primární motivaci si vzpomenu. No tak že jsem přestala brát ty drogy…jako to když už je člověk z tý léčebny a
teď má pocit, že jako může všechno….že se jako znova narodil………….No a asi asi jako určitě…že……to že
jsem pak odešla od rodiny…..pak ty momenty s tou školou, s tím výběrem,to bylo takový urputný…to si pamatuju
na takový ty okamžiky tý radosti, že se to všechno povedlo na ty školy se dostat, že teď jsem vlastně někdo, kdo si
může vybírat….pak ježiš…no třeba první výcvikový výjezd…to taky jako silná nová zkušenost…jako přijetí do
výcviku (pozn. psychoterapeutický výcvik)….a ukončení výcviku po těch pěti letech, to byla taky taková silná
událost….která mě nasměrovala dál….Jo a ještě když jsme si s kolegyní otevřeli ordinaci před rokem…to si
myslím, že můj život změnilo velmi jako…velmi. Tak to bylo důležitý, poprvé v životě se mi to začalo
vyplácet…jako finančně…že tím člověk dospěl, že už nebyl ten člověk s tím platem věčně po těch
neziskovkách…jako kde má člověk šest tisíc a je rád že je rád, že sbírá zkušenosti…no…tak je to možná taková
povrchní věc, ale pro mě je to důležitý, že se z toho dá uživit.
Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Já mám pocit, že můžu ovlivnit téměř všechno…
Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě něco podle Vás?
Já si sebe vážim. Myslím, že jsem v životě dokázala být v životě spokojená, i když to dlouho nevypadalo.
Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)
Svoboda….moudrost………………ňáký jako pěkný vztahy….a teď nevim jestli je to hodnota, ale něco jako mít
kontakt sama se sebou, mít se ráda, bejt…ta spokojenost taková…že člověk ví co dělá, proč, kdo je. …….. A co
peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze? Peníze, jo, ty jsou pro mě důležitý. Sama pro sebe si to vysvětluju
tak, že možná proto, že jsem dlouho jako žila bez nich. No… Jak moc je pro vás důležité vzdělání? No to jsem se
právě rozhodovala jestli řeknu moudrost nebo vzdělání. Jo, to je důležitý. Pro mě osobně, ale svý blízký
nehodnotím tímhle mustrem. No. Že spíš u mě než u druhejch. Vy jste si vlastně vzala manžela, který nemá tak
vysoké vzdělání jako vy…bylo to pro vás rozhodující? Vůbec…protože těch lidí bylo kolem mě jako hodně. S tím
vzděláním je to jako takový legrační, protože můj muž je vyučenej jenom kvůli tomu, že je strašně ale strašně
těžkej dyslektik. A v těch dobách kdy chudáček studoval se s tim jako moc nepárali. Takže si vymyslel, že když já
studuju tu vysokou školu, tak že si udělá gympl. A bylo to strašidelný. Vypadalo to tak, že já jsem mu ty knihy
četla a teď jsem mu jako vysvětlovala, co v nich je….a dotáhli jsme to až do třeťáku a nepřelezli jsme do čtvrťáku
přes chemii. Tam nás vyhodili na lipidech. No…takže já si myslím, že můj muž, kdyby k tomu měl podmínky že by
inteligenčně nebo tak nějak přirozeně dosáh jako velmi vysoko.

Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a,
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Jsem v zásadě spokojená……Schází mi ještě děti.
Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké
události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?
Hmmmmm……tak já myslím, že moji prarodiče….že kdyby těch nebylo, tak jsem možná jako kuchař-číšník. Oni
dost suplovali tu roli rodičů, že? Jo, v tom vzdělanostnim, v tom poznávacím.

Rozhovor č. 2 – vzestupně sociálně mobilní
ČÁST I. - IDENTIFIKACE
Jméno - pseudonym:
Žena Y
Věk, rok narození:
30, 1981
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské, PhDr.
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Výzkumná pracovnice v oboru XXX, vedoucí
Místo bydliště:
Středočeský kraj
Rodinný stav:
Svobodná
Věk, rok narození partnera:
54, 1957
Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Středoškolské s maturitou (gymnázium)
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
OSVČ
Děti – počet, rok narození:
Spolu nemají, partner má 2 dospělé děti z prvního manželství
Váš celkový čistý měsíční příjem:
25 000 Kč
Celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
20000 Kč
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1943, vyučená – učební obor soustružnice
Současné zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
V důchodu, přivydělává si úklidem, cca do 16000 Kč
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1938, vyučen – brusič (lopatky do letadel)

Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
50 let pracoval v jedné továrně, nyní v důchodu, cca 10000 Kč
Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
2 nevlastní sestry z matčiny strany (z předchozího manželství a z předchozího partnerství), 2 nevlastní sestry
s otcovy strany (z předchozího manželství)
Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
Žijí stále spolu
ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ
Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Já pocházim z Prahy…v Praze jsem vyrůstala….a v jakých podmínkách…bydleli jsme v paneláku…vlastně naši
tam bydlej doteď….a bylo to 3+1…přičemž já jsem vyrůstala jako jedináček. Teda takhle já do svejch 10 let
s tou ségrou, co je přede mnou narozená a to soužití společný si moc stejně nepamatuju. Takže od těch 10 jsem
vyrůstala jako jedináček…a bydlela jsem s rodičema do 23 let. Takže to asi nějak k tomu.
Chodil/a jste do mateřské školy?
Jo, a mám pocit, že i do jeslí. Jsem si to prošla celý….ale zajímavý je, že jsem tam byla velmi spokojená. Školka
mi nějak nevadila. Že bych nějak plakala, to vůbec.
Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy……
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
No jo…tak to tak na hodinu. Po psychoterapii už to mám trochu zrekonstruovaný…všechno, že jo…No tak jako
dětství, to vím že tak nějak do těch 14 let to bylo tak nějak všechno v pořádku….nic moc jsem neřešila, ani si
nepamatuju na nějaký konflikty s rodičema. Potom od těch 15, 16 let nastaly potíže…. s mámou předevšim a to
bylo vlastně když jsem chodila se svým bývalým přítelem tak veškerý možný zákazy kam nemůžu…takový to
běžný v tý pubertě co je…Máma byla ta dominantní, ta která měla to hlavní slovo a táta byl ten kterej vždycky
uposlech a moc se tam ňák neprosadil, protože to jako stejně by neměl šanci. A já vim,co jsem si zpětně
uvědomila, že jsem pořád měla tendenci ho chránit před tou mámou…to dospívání to nebylo nic moc jako
příjemnýho…Prostě jsem se nalepila na přítele, kterej mi to kompenzoval. A tam co je asi důležitý…moje
máma…tam byl vždycky konflikt mezi ní a tim mým bývalým přítelem…protože já jsem nebyla nějakým způsobem
schopná se jí vzepřít, takže to všechno odnášel on, protože on byl do tý role mnou staven, aby on tam
prosazoval…protože já jsem si nemohla nic prosadit….všechno co jsem dělala bylo u mámy špatně…máma byla
ta nejchytřejší, ta která to všechno znala a umí líp…a teď přítel byl vysokoškolák, tak tímhle komplexem taky
trpěla prostě…a já ty školy mě bavěj že jo…Takže máma mohla všechno jenom tou svojí zkušeností
podpořit…vždycky si počkej, až ty budeš mít ty děti…a já nevím co všechno, jaký to je náročný a bla bla bla…a
další věc – naši žili v komunismu a pro komunismus byli dělníci, no a jim to nějak vyhovovalo prostě, já jsem to
nikdy neřešila. No a přítel, ten to měl naopak, byl z rodiny, která byla pravicová, komunismus ne….takže tam
ještě docházelo k těmhletěm střetům…a máma svojí pravdu měla…to bylo strašně náročný a já nebyla schopná
se jí postavit prostě.Takže i ten vztah mě a mýho přítele to nějak ovlivňovalo a hlavně já to vnímala jako že to je
prostě únik od tý atmosféry doma. Tam jsem to zažívala u nich jako to harmonický a normálnější. A
podobná….já si myslím, že jsem podobná oboum. Ale teďko u sebe až teď posledních několik let začínám tu
mámu trochu chápat. Já jsem jí měla vždycky zaškatulkovanou jako že ona je ta špatná…takovej ten život jakej
měla…má 3 děti, každý s jiným chlapem…že asi taky byla taková ňáká…ale od tý doby co jsem udělala ten krok
a rozešla jsem se se svým bývalým přítelem jsem jí začala víc vnímat jako tu ženskou…že je taková bojovnice.Že
taky je taková, že si jde za tím, co chce…že nějakou tu vnitřní sílu, to si myslím, že mám spíš po ní. Táta ten je
takovej ten rigidní, stereotypní, jako v tý práci 50 let v jednom zaměstnání, spíš takovej jako přizpůsobivej…i
když ta máma je taky, ale spíš taková že se jen tak něčeho nezalekne. Že prostě musela se v životě s těma věcma
tak jako poprat, i když spoustu těch věcí si asi zavinila sama, ale ňák to vždycky jako překonala. Mě přijde
že…vždycky jsem chtěla, abych nebyla jako máma a já nevim co všechno…tak teď už vidim i to pozitivní, ne jen
to negativní.
Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?

No, to je těžký. Tím, že oni jsou takhle o těch 10 nebo 20 let žejo, tak já se všema mám dobrej vztah, ale opravdu
to vnímám, že jsem vyrůstala jako ten jedináček. S tou ségrou od táty, s tou se vídám minimálně. Vždycky to bylo
tak, že jako když, to já znám z vyprávění, táta vyprávěl, že když on se rozvedl s tou bejvalou ženou, tak ona mu
nějak zakazovala, aby se nevídala ta jeho dcera s ním, a to, a když jí bylo 18, tak ona jako chtěla, už
mohla…takže táta mě tam vždycky bral, i mámu, a vídali jsme se…já to mám vlastně že synovci a neteře jsou mi
věkově blíž. Těm je tak 20, 25,..15 je nejmladší..takže s těma jsem jako spíš byla v kontaktu..ale jinak ty vztahy
jsou dobrý…můžeme se jako na sebe spolehnout…Ale u tý ségry (od táty) ten kontakt musím kdyžtak já
aktivovat…pro ní to zase není tak důležitý…to je zase spíš v mý povaze, že já mam takovou tu tendenci v tom
kontaktu bejt, takže jí třeba volám, jak se maj synovec a neteř…synovec ten teď půjde na lékařskou fakultu…ten
je jedinej, kterej je taky takhle vysokoškolák. Tak si říkám, že asi něco tam bude, že asi nejsem jen tak jako blbá
uplně…A sestry? Jedna je vyučená kadeřnice, druhá ta má ekonomku, jako s maturitou, a třetí (od táty) ta
má…to ani nevím, o tom jsme se nikdy nebavily, to ani nevím…myslím, že má maturitu, ale nejsem si tim jistá.
Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Na základce, na to vzpomínám ráda. Tam mě to bavilo, kamarády jsem měla, učení mě taky bavilo, a
známky…..tak jako jedničky a pak nějaký dvě, tři dvojky….prostě vyznamenání. Jako žákyně jsem byla pilná,
svědomitá.. (smích)….Na učitele vzpomínám ráda. Některý byli přísnější, některý jako míň…v hlavě spíš
utkvějou ty který jsou takový přísnější…ale strašně moc ráda vzpomínám třeba na ty učitelky z družiny, protože
jsem chodila do družiny, tak jako na to často vzpomínám. Prostě škola pro mě byla pěkný prostředí.
Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně?
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Todleto všechno jako bylo na mámě. Táta ne že by se o to nechtěl zajímat, ale spíš jako nevěděl jak a tak…spíš ta
máma, byla dominantní, tak vždycky to byla spíš ona, která se o to nějak zajímala. Jak byla ještě taková
ochranitelská, opatrovatelská, tak veškerý úkoly jsem jako dělala s ní. To bylo všechno na mámě. Ale nějak jsem
to nevnímala negativně, že jenom máma to…všechno jako padlo na ní…já vim, že i se mnou seděla a četla, když
jsme měli ty čtenářský deníky…že se mnou ty knížky četla, třeba si pamatuju Psohlavci, že jsem tomu vůbec
nerozuměla. Tak možná to za mě snad i napsala. To ona jako takhle byla taky taková pilná a snaživá. Záleželo jí
na tom, to jo, ale ne že by byla jako výkonová…že by mě do něčeho tlačila, to vůbec…ale myslim si, že měla
třeba radost, když jsem nosila dobrý známky, ale rozhodně by jí nevadilo, kdybych měla horší známky. Když jsem
třeba přinesla trojku nebo snad i čtyřku z diktátu, že to rozhodně nic strašnýho neznamenalo, že to spíš bylo
moje, že mě to spíš vadilo, ale těm rodičům jako nějak ne.
Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
No, tam vlastně….jsem se rozhodovala mezi obchodkou a mezi gymplem. A vim jako že naši ty mě taky do ničeho
netlačili, že to bylo jako na mě, a….že ale jsme pak jako spíš zvolili tu ekonomku kvuli tomu, že jsem jako
nevěděla, jestli nějaká vejška třeba…to jsem ještě tehdy v těch 15 letech vůbec…takhle daleko neviděla…takže
proto ekonomka, že je taková odborně zaměřená. Ale vim že jako já jsem si vybrala tu obchodku (XXX), protože
já jsem si četla veškerý ty takový knížky pro ty žáky, jak jsou tam ty nabídky a o čem že ta škola a výuka je, a vim,
že mě tam právě zaujalo, že tam bude ve vyšších ročnících hodně jako probíráno problematika drog a sexuálního
chování….prostě tenhleten směr, takže to jsem si řekla, že to by se mi líbilo…protože jsem četla takový to My
děti ze stanice Zoo a takový tyhlety různý knížky…takže ňák jako…ale rozhodně jsem to neměla tak, že bych v 15
letech věděla, že bych chtěla jít na psychologii, to vůbec. A potom v prváku jsem teda zjistila, že ta střední
ekonomka to není to pravý…ale už jsem tam zůstala…
Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás
znamenali?....vyprávějte
Během toho dětství – to beru do těch 15 let, to jsem měla kámošky, co byly ze základky, a to jsme byly pořád
spolu…jsme chodili ven, chodili jsme hrát s partou dětí různý hry ven a tak, na to taky vzpomínám hrozně
ráda…máma nám vždycky házela míč dolu, svačiny, z 11 patra…tahle když se s těma holkama sejdeme z tý
základky, tak na to strašně rády vzpomínáme…a jako se třema, čytřma se takhle vídáme dál….a potom na tý
střední tím že jsem poznala toho svýho přítele, tak jsem byla hodně spíš jako s nim, tak moc kamarádů ze střední
nemám…tam jsem měla spíš kluky, tam jsem kamarádila spíš s nima, i když byly tam taky dvě holky, se kterýma
jsem kamarádila, ale z tý střední mi nezůstali třeba žádný kamarádi a kamarádky se kterejma bych jako se nějak

vídala. Jenom s jedním klukem jsem se vídala. A potom přátelé co jsme měli společný s tim mým bývalým
přítelem..
Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je
volil/a sám/sama?....vyprávějte
No….jak ono to bylo….já jsem vlastně… já jsem během toho dětství to bylo takový neorganizovaný, byla jsem
s těma dětma venku, všechno to bylo takový blbnutí, ne nějaký rizikový party, takový blbnutí s míčem a potom za
klukama žejo jsme chodili. A organizovaný věci…mě do ničeho naši nějak nevedli…tam nevim jak to vzniklo, ale
vlastně ta moje nejlepší kamarádka ze základky začala chodit na sebeobranu, tak jsem začala chodit s ní. Takže
jsme chodili jako spolu k ňákýmu chlapovi. Takže tak třeba. Potom vim, že na škole bylo tancování, takže tam
jsme chodily…potom nevim jestli tam pohybovky byly, tak ny ty jsem taky chodila. Takže spíš to bylo, ne že by mě
naši někam jako...dávali do těch…hudebních nástrojů, to vůbec…spíš co ta škola nabízela, ani nevim jestli já
jsem…myslim si, že jsem s tim třeba přišla já, že bych na to chtěla chodit…než že by máma si zjistila, hele bylo
by dobrý, kdybys támhle chodila…spíš jako to vycházelo ze mě.
Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
No…takže mí rodiče (smích) nikdy moc nečetli, doma nemáme moc velkou knihovnu, odbornou knížku tam
nenajdete ani jednu….Jako u rodičů tam…já vim, že máma mi četla pohádky a tohleto, to jo, a nebo ty školní
věci, ty se mnou četla, do toho čtenářskýho deníku…ale že by ona sama…ale má tam nějaký detektivky…tak to
tam má, kuchařky…žejo, zahrada a tak…, ale ona sama, taky to v ní nebylo, že by četla. A táta, ten jako vůbec,
ten spíš…ne prostě…takže během tý základky, četla jsem zaprvý to do toho čtenářskýho deníku, co bylo pro tu
školu povinný, a potom co škola zase nabízela. Prostě třeba že jsme…já už nevim jak jsem se dostala k těm
knížkám o těch drogách třeba, nebo…tohleto…prostě mě to zajímalo, tak jsem si to nějak napujčovala
z knihovny. Ale nebylo to, jako že naši mi něco jako takhle…Na střední to taky bylo…tam jsem i od bývalýho
přítele něco měla, co on četl, takže jsem si taky já četla, nebo něco od jeho rodičů, co jsem viděla….A potom co
ty učitelé třeba nabídli….čtenářský deníky…No a dneska…je to všechno motající se kolem těch odborných
knížek, kolem školy…jako že bych měla nějakou detektivku nebo něco…to radši na to koukám, ale….Takže takhle
no, měla bych se nad sebou taky zamyslet s tim čtením, čtu jenom tu odbornou literaturu…no.
Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ? Proč jste se rozhodl/a jít dál
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Na střední škole…no já jsem na tý střední si uvědomila, že prostě bych chtěla na nějaký humanitní obor…už
v tom prváku…no ale zůstala jsem tam…taky nevim, neměla jsem odvahu, a měla jsem tam kamarády, tak jsem
tam prostě zůstala…než na gympl přejít. A….já jsem vlastně…..ani nevim, proč jako psychologie, prostě nějak
jak jsem začala číst knížky během tý střední školy, nějak takhle tematicky zaměřený, tak jsem si řikala, že to by se
mi líbilo…Hlavně práce s lidma prostě…Takže proto ta psychologie. Potom jsem si dala ještě…kde jsem si
myslela, že bych ještě mohla mít šanci…nějaká čeština, němčina… nějaká taková kombinace na peďáku nebo na
fildě, a potom jsem si dala VOŠku sociální práci…kdy to bylo vlastně, že ta kamarádka z tý střední ta přišla
s touhle sociální prácí, a já jsem zase přišla se sociální pedagogikou, takže my jsme si obě daly přihlášky obě na
tyhlety vyšší…a na psychologii na fildu jsem přijatá nebyla a byla jsem přijatá na tu sociální práci. Jenže jsem
pomalu nevěděla, co to sociální práce je. Ale prostě jsem tam šla, protože prostě jsem si řikala, že se aspoň mám
kam upíchnout, je to humanitní, je to práce s lidma a tak. No a tam to vyšlo, tam jsem byla, no. Takže to bylo
podle mě zase moje rozhodnutí. Že prostě naši by to měli tak, že ti by byli rádi, kdybych šla někam do tý banky,
pracovat jako…pro ně prostě ta hodnota vzdělání…ta střední pro ně byla už uplný maximum…a možná
maximum, že mám tu maturitu, ale někam jako dál, to pro ně bylo nepochopitelný pro rodiče, a tak. Ale jako
tohleto tam zaznívalo, bylo to tam, ale i přesto mě podporovali. Nebylo to tak musíš jít pracovat, aby sis
vydělala, to ne.
Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
Hmmm…..no……a jenom dala jo, ne vzala? (smích). Tak dala mi jakýsi širší rozhled, jsem si uvědomila, co
všechno ještě jinýho bych chtěla dělat, tak jako ta psychologie je důležitá, ne jenom ta běžná psychologie, ale ta
klinická psychologie. Takže rozšířila mi obzory, vědomosti mi dala, určitě, spoustu vědomostí, znalostí, to co mi
chybělo, a tak. Asi tak, kamarády mi taky žejo dala spoustu. Kontakty s vyučujícíma , taky.
Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Za celej život, jo? Hmmmm…..no tak…..já vim, že co se týká jako takový tý roviny na těch školách, tak mě
ovlivnilo hodně učitelů. A…..to zrovna teda ze střední….to zrovna moc nebylo. Jediný koho si pamatuju byl
(XXX), jak je v tý hyperaktivitě, my jsme ho tam měli, tak to se mi líbilo. My jsme s nim měli psychologický

semináře ve čtvrťáku…Protože on taky původně studoval tuhle ekonomku….a vlastně jsem si řikala, tak to je
fajn, že vlastně má ekonomku a šel na tu psychologii. Takže v tomhle jenom tak. A pak na tý sociální práci, tam
(XXX) hodně ta vyučující, se kterou jsem byla v kontaktu, tak ta mě hodně ovlivnila jak jako po tý osobní stránce,
tak…no hlavně po tý osobní. Jako podpora v tom to nějak dělat, věnovat se tomuhle oboru, a….potom ještě jedna
vyučující na právo, tak ta zase chtěla abych se věnovala právu. A pak vlastně jedna potom ještě, která mě hodně
pomohla, když jsem dělala prvák a třeťák tý VOŠky dohromady, tak tu podporu jsem hodně měla, jít jakoby dál.
V tom studiu, že tim že doma nějak ta podpora v tomhle nebyla, tak tam jsem se jako timhle sytila. Na vejšce to
byla (XXX), ta mě ovlivnila taky, nějak v tom mym náhledu, v osobnim životě moc ne…ale taky jo. V tom přístupu
nějak…Já nevim jako v čem. Vim, že vyučující pro mě byli důležitý po tu dobu, kdy jsem studovala, že to byly
takový ty záchyty po tý odborný stránce i po tý lidský. Že jsem si vždycky k nim našla takovej jako vztah, možná
jako k tý mamince. A ovlivnil mě i můj bývalý přítel, to prostě pro mě byla taky strašně důležitá osoba…v tom
životě. Jak v nějakým jiným náhledu na ten svět, tak oproti těm rodičům…jak oni vnímali tu realitu a jak on to
vnímal a ty jeho rodiče, taky ta máma hlavně. Že ta rodina jak taky může fungovat, jak taky se ty lidi k sobě
můžou chovat. Tak asi tyhlety no……….. A ještě tam byla ta (XXX), ta psychoterapeutka, jak jsem k ní chodila.
To bylo hodně pro život. A to bych mohla doteď mluvit, můj současný přítel mě ovlivnil, a další lidi…tim že já
jsem taková ovlivnitelná…no.
Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš
život, Vaše další směřování? ……
No……životní situace….přemejšlim……a to je zase po celej život?…..Tak to bylo………no určitě to bylo ta
psychoterapie, ta mě ovlivnila hodně, to že jsem začala chodit na psychoterapii, tak zaprvý to vedlo k tomu, že
jsem se posílila a odpoutala od rodičů a zároveň odpoutala i od svýho bývalýho přítele…tak taková první
pubertální ten…pubertální rebelství. A já nevim který ještě situace….když jsem se odstěhovala od rodičů s tim
bývalým přítelem, sice jsme byli odstěhovaný fyzicky, ale to psychický tam bylo pořád prostě, ta závislost na ty
rodiče to tam bylo pořád. Takže to až vyloženě až jsem se odstěhovala do (město XXX)…a když jsem byla se
současným přítelem, tak už to nebylo o tý závislosti k těm rodičům. Tak jestli to….
Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Takže…já si myslim dřív jsem věřila v to, že člověk může ovlivnit svůj život, že to všechno může mít v rukou, že j
to jenom na něm. A teď připouštim i ty věci, který člověk moc ovlivnit nemůže a že si to tak trochu racionalizuju,
že i ten osud může existovat. Vždycky jsem si myslela, že člověk může všechno nějak tak ovlivnit, úzkostlivě jsem
všechno dělala…., ale teď jak člověk nechává ten život tak běžet, tak vim, že jsou věci, který jen tak jako přijdou.
Nemůže mít člověk všechno pod kontrolou. Takže tak napůl, myslim .Tak i tak. Jsou i věci, který se nedaj ovlivnit.
Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě
něco podle Vás?
No, kdybyste se mě na to zeptali před 5, 6 lety, tak jsem si sebe ještě tolik moc nevážila. Tak jako teď jo, vážim si
sama sebe….mohla bych si sama sebe vážit ještě víc, ale pořád tam vidim ňáký chyby, který je třeba nějak
vypilovávat a tak. A za co si sebe vážim…tak asi za to, že ty překážky v životě, který jsem dosud měla, že se to
podařilo ňák jako zvládnout a za to že se mi podařilo na sobě zapracovat, změnit to úzkostlivý, neurotický, jak
jsem dřív jako hodně měla, takže je to teďko mnohem víc klidnější. Že člověk ty věci tak jako neřeší a klidnějc to
zvládá. Že to za těch 5 let co na tý psychoterapii jsem, tak jako se to nějak jako daří. Ale pořád tam mam, že
pořád je na čem pracovat a aby to bylo ještě lepší. Takhle to mám vždycky.
Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)….. Jak moc je pro Vás důležité
vzdělání?
Takže…zdraví…..potom……přátelství je pro mě důležitý, potom je pro mě důležitý…láska, jestli to je hodnota,
práce a rodina. A co peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze? No jo, to člověk vždycky zapomene a přitom
je to důležitý. Jsou….mě se to vždycky odvíjí od toho, v jaký já jsem situaci. Já jsem vždycky ta, když jsem byla
s tím bývalým přítelem, tak pro mě peníze nebyly důležitý, protože jsem věděla, že on je vždycky nějakým
způsobem zajistí…Že třeba já budu moct dělat tu práci, která mě baví, a nebude to na mě. Takže nějak tu
důležitost peněz jako tim že tam nebyla ta moje osobní zodpovědnost, nebylo to na mě a tak, tak jako jsem…to
šlo stranou. Ale teď jako, situace ve který jsem, mám to tak, že ty peníze pro ten život jsou důležitý taky, no, že
člověk když chce k tomu přistupovat zodpovědně, tak holt pokud chce mít svůj byt a já nevim co všechno, nějak
aby nežil na dluh, tak holt ty peníze potřeba jsou taky v ňáký míře, no. Jak moc je pro Vás důležité vzdělání?
No, tak vzdělání…já totiž jsem zjistila, že mi přijde, že kdybych já se nevzdělávala, jak bych to řekla…pro mě
vzdělání je důležitý, protože kdybych jako nebyla v tomhle zápřahu, tak mi přijde, že bych zakrńovala strašně
moc. A že vim, že takhle když něco studuju jsem pořád nucená se v tom vzdělávat, i to Ph.D. jsem brala jako

šílenej opruz, ale na druhou stranu mě to zase obohacuje, a todlecto…pro mě nejsou důležitý ty tituly třeba, ale
že mám jakoby cíl, motivaci a musim něco si k tomu dělat, ty obzory si rozšiřovat. Asi doma bych taky si četla ty
knížky ze svýho zájmu pro tu profesi, ale takhle tim že jsem hnaná, tim že jsem tady v tomhle zaměstnání ještě
tim, že si to vzdělávání musim dodělávat, tak spojuju to užitečný zároveň jako s příjemným.
Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a,
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Jooo, jsem v zásadě spokojená. Už i přicházim na to, že už jsem i šťastná.
Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké
události) mělo největší vliv na to, že jste se dostal/a tam, kde dnes jste?
Hmm…tak jako měli na to vliv rodiče, tim že prostě mi to umožnili, i když mě nijak extra nehnali do toho,
netlačili do toho, tak mi umožnili prostě bejt do 25 let finančně, lidsky a po všech stránkách závislá…že to
studium mi umožnili. A tou péčí a tímhletím vším. Takže určitě rodičům, určitě svým partnerům, to teda
bejvalýmu, současný ten se mnou toho tolik neprožívá, nebo já už to hlavně tolik nějak neprožívám, takže tak.
A…určitě taky jako nějakým kamarádkám nebo takhle…no a potom těm důležitejm osobám jak jsem řikala, těm
vyučujícím, psycholožce a tak. To jsou jakoby osoby, který byli ti podporovatelé, no. To co se mi nedostávalo
doma, tak se mi dostávalo všude možně jinde. Vždycky jsem si to našla.

Rozhovor č. 3 – vzestupně sociálně mobilní
ČÁST I. - IDENTIFIKACE
Jméno - pseudonym:
Žena Z
Věk, rok narození:
33, 1977
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské, Ph.D.
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Odborný asistent na VŠ – Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií
Místo bydliště:
Hostivice u Prahy
Rodinný stav:
Vdaná
Věk, rok narození partnera:
36, 1974
Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Středoškolské s maturitou
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
Banka (XXX), analytické oddělení – PC programy
Děti – počet, rok narození:
1dcera, 2004
Váš celkový čistý měsíční příjem:
25 000 Kč (1 + 0,5 úvazku)
Celkový čistý měsíční příjem Vašeho partnera:

33 000 Kč
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1954, vyučena – učební obor dámská krejčová
Zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
35 let pracovala v dělnické profesi – ve strojírnách, aktuálně v důchodu, 8000 Kč
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1952, vyučen – učební obor soustružník
Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Nejprve pracoval jako horník, poté ve strojírnách, v současné době zaměstnanec v soukromé firmě (koupelny,
topení, instalace), 17-22000 Kč
Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
Starší bratr, 1976, vlastní
Žijí rodiče stále spolu? Pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli): Žijí stále spolu
ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ
Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Narodila jsem se v Prostějově, kde rodiče vlastně pracovali, ale pak hledal hlavně můj otec lepší zaměstnání
a…hlavně s bytem většim…takže z toho důvodu se přestěhovali do Žďáru nad Sázavou, kde oba moji rodiče teda
dostali zaměstnání v těch Žďárských strojírnách a slévárnách a u toho vlastně byl byt, protože se tam tehdy
zakládali bytový družstva. No a takže mně byly necelý dva roky když jsme se stěhovali do toho Žďáru nad
Sázavou a z toho místa pak moji rodiče už nikdy neodešli, dodnes tam žijou a jsem tam vlastně vyrostla, chodila
jsem tam do mateřský školky i do školy i na gympl. A bydleli jsme prostě v třípokojovým bytě v takovým
panelovým domě na kraji města u lesa. No takže moje dětství je spojený s lyžováním na běžkách, tam je to prostě
sněhovej kraj. Co ještě…měla jsem toho staršího bratra a měli jsme spolu pokojík společnej a hodně jsme trávili
čas jakoby spolu. Mamka se nám hodně věnovala, táta bejval hodně v práci, vydělával…a mamka to bylo jako,
to byl vlastně člověk, kterej dělal s náma úkoly…volnej čas..brácha rybařil, takže jsme jezdili všichni na ryby,
nebo na kole různě…já jsem pak začala dělat muziku... vlastně od první třídy jsem hrála na nějakej nástroj…až
vlastně než jsem odešla do Prahy na vejšku, takže to byly moje školní chvíle.
Chodil/a jste do mateřské školy?
Chodila jsem…vlastně i do jeslí…ten poslední rok, od nějakejch 2,5 do 3 let, protože brácha vlastně už byl ve
školce, tak abychom mohli chodit oba dva, aby mamka mohla chodit do práce. Takže jsem chodila. Pamatujete
si, jestli se Vám tam líbilo? Mně se tam líbilo hodně…je to teda hodně ze vzpomínek mojí maminky…právě když
moje dcera začala chodit do školky, tak jako hodně na to vzpomíná…já jsem byla..bezproblémově jsem snášela
kolektivní výchovu. Můj bratr spíš trpěl.
Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy……
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
No já mám hrozně hezký vzpomínky na dětství…jako na oba rodiče. Víc jak jsem říkala s náma byla mamka, ale
tím že moji rodiče měli práci, ze který mohli odejít a nenosili si jí domů, tak veškerý volný chvíle který byly, tak
jsme je strávili vlastně u rodičů mýho otce, kde máme chalupu dodneska. Každej vejkend jsme odjížděli z města
pryč…a moje dětství bylo tam v lese a tak…nevim…prostě fakt mam hezký vzpomínky na dětství. Počínaje tím
jak mě táta učil jezdit na kole…a konče vlastně takovou velkou podporou rodičů až na tý střední škole…a když
jsem dělala přijímačky na vejšku, tak prostě mamka to se mnou všechno sjezdila ty náročný dny a kolem maturity
všechno…prostě měli jsme hodně blízký vztahy a hodně s náma rodiče, jako i s bratrem prožíval, co se děje,
všechno jsme mohli doma říct. Měli jsme fakt podporu velkou. No a jak to bylo vlastně za komunismu, tak si
vzpomínám, že ledascos se nedalo koupit, tak moje mamka, jak byla vlastně vyučená švadlena, tak co se nedalo
koupit, tak dokázala ušít. Takže jsme měli s bráchou na co jsme si vzpomněli. I když jsme měli jako skromný
poměry, tak rodiče nikdy nás tim…dokázali si s tim poradit. Byla tam fakt velká podpora. Ještě u tý rodiny mýho

otce – u babičky s dědou - jsme trávili hodně času. A dalo by se říct kterému z rodičů se svou povahou a
přístupem k životu tak nějak podobáte víc?
No jednoznačně mamce mojí. Ona je takovej vitální člověk, takovým nějakým světonázorem jsme si blíž a jsem
jako ženská…čím jsem byla starší, tím jsem měla blíž k ní. Je to taky asi i tim, že s náma trávila víc času. S otcem
jsem měla konflikty akorát v tom dospívání, kdy mi ledasco na něm vadilo, ale to je asi normální. On jako jeden
čas rád se napil piva a já jsem měla pocit, že je alkoholik…(smích) a tak…no…ale to se všecko jako ňák to…Pak
jak začal právě dělat u tý soukromý firmy, tak tyhle všecky věci odezněly. On je nemluvnej prostě, takže to i
hodně ovlivňovalo i to, jestli s kým je člověk něco schopnej sdílet. On o spoustě věcí nikdy nemluvil a nechtěl
mluvit…vyhýbal se ňákým osobnějším rozhovorům…ale zase když byly v životě já nevim třeba těžký chvíle, tak
jako vždycky zafungoval a najednou prostě mluvil, takže se nějak tak dobře doplňujou asi no..
Jak jste vycházel/a se svým bratrem? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
No skvěle, jako do dneška. On byl takovej…když jsem byla malá, tak já jsem byla ten, kdo byl spíš jako
komunikativní člen…vždycky jsem jako vyjednávala situaci za nás za oba, ale on uměl zase některý jiný věci,
takže se to potom otočilo. Jinak jsme měli prostě jako normální konflikty jak jsme měli ten společnej pokojík…no
tak…prostě bratr měl strašně rád bonbóny Sisinky a zásadně vyhazoval papírky na zem a já jsem byla takovej
pořádkumilovnej člověk, takže tak no…ale jinak jsme se jako nějak..spíš jako podporovali no…protože to byl
vždycky můj starší brácha na kterýho jsem se mohla spolehnout a když pak už nebyl v takovejch těch letech
pubertálních, tak jako mě vždycky chránil a dokázal v tý partě…tam jsme byli vždycky spolu, tam jsme měli
kamarády a on byl jako hrdej na to, že má tu ségru a tak…a takže do dneška máme skvělej vztah. I když jsme
měli oba úplně jiný koníčky, úplně jiný zájmy a oba jsme se zabejvali úplně jinejma věcma, tak prostě ňák jsme
k sobě měli hrozně blízko. Vzpomínám si na dlouhý rozhovory večerní…měli jsme poschoďovou postel takže jsme
celý dětsví prokecali, večery no…jsme měli pakty různý takový.
Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Já jsem neměla nikdy problém se školou teda…já jsem měla v podstatě pořád samý jedničky, akorát občas jsem
dostala dvojku z matematiky, ale nevzpomenu si v kterejch ročnících to bylo. A v první třídě jsem měla úžasnou
paní učitelku, která měla obrovský srdce a byla na nás hrozně hodná a mě ta škola nějak přirostla
k srdci…myslím hlavně díky ní…že pak třeba jsme měli takovou horší paní učitelku, ale už jsme do tý školy
chodili, měli jsme bandu kamarádů tam…no a to učení, tím že mě nedělalo problémy, tak jsem tam chodila
prostě jako ráda no. Byla jste taková ta pilná svědomitá žákyně? No, jako…nevim jestli úplně až tak…protože já
jsem jako nepotřebovala moc doma dělat…Když byly jako úkoly, tak jsem je nezapomínala…to jsem si v celku
ráda udělala, i mě jako rodiče nemuseli nutit. Jsem měla svůj stůl pracovní, kde jsem byla schopná si všechno
připravit. Když jsme byli malí, tak tedy se s náma jako úkoly dělala maminka…to si pamatuju, že jako uklidila
stůl v kuchyni a byla prostě vyhrazená hodina nebo dvě podle toho kolik bylo potřeba pro nás pro oba…dělali
jsme ty úkoly společně…brácha byl jako víc lajdák a víc ho to jako nebavilo, tak to vlastně mamka dělala jakože
společně, abychom se i vzájemně jako ovlivnili. No a mě prostě strašně bavily věci kolem psaní…já jsem měla
ráda sešity pěkný…to mě bavilo si jako obalovat ty sešity a podtrhávat….takže to bylo pro ty totalitní učitelky
jako velká výhoda…podtržený výsledky…mě to prostě bavilo s těma tužkama. Dodnes strašně ráda chodím do
papírnictví, takže jsem jako s timhle divná…no…takže fakt na tu školu co se týče učení….jako byly věci, který
mě jako nebavily…já nevim na co bych si vzpomněla, že mě nebavilo………nebavila mě moc
matematika,dlouhou dobu jsem jí nemohla přijít na chuť…až na druhým stupni, kde jsme měli lepší učitele jsem
tomu přišla na chuť a spíš mě jako vždycky táhly přírodní vědy, no. Vlastně celou základní školu druhý stupeň
jsem dělala chemii…chodila jsem do chemickýho kroužku a vyhrávala jsem okresní olympiády, ale pak se to
nějak všechno zvrtlo jiným směrem..no…spíš mě jako nebavili ti učitelé na některý předměty. Třeba jsme měli
hroznou češtinářku na základní škole, takže já jsem to měla jako tak, že to bylo o těch osobnostech těch učitelů.
Jinak jsem do školy chodila ráda, protože jsme měli príma kamarády tam…chodila jsem tam jako spíš za
zábavou. Když byly nějaký konflikty, tak to nebylo moc o tom učení. Fyzika mě vlastně nebavila a nešla. Tu jsem
taky dlouho nechápala.
Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně?
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Jooo, jako…škola byla prostě hodně velký téma. I tak nějak jako v rodině celkově. Můj děda vlastně tátův otec, i
když můj táta nikdy nebyl studijní typ, tak děda byl jako jeden z nejtalentovanějších žáků vlastně na tý obchodní
akademii…dělal jednu z nejprestiženějších škol v okrese…nevim…vlivem nějakých událostí…vlastně po druhý
světový válce mu zastřelili vlastně bratra a on se musel vrátit na tu rodinnou usedlost a nesměl jako pokračovat
ve studiích, takže ten jeho jako vliv si myslim na to, že on viděl, že mě jako ta škola baví a že ty známky mám

pěkný, tak já jsem pro něj vždycky byla jakoby ten ze všech těch vnoučat ten, do koho on hodně investoval. Že si
se mnou povídal o tom, co se učíme v tý škole, a pak strašně moc mamka. Tim, že s náma ty úkoly dělala a
vždycky se ptala, co se v tý škole děje. Měla zájem o to. Nebylo jí jedno, co v tý škole děláme. Třeba se s náma ty
věci i učila, když bylo potřeba a nebyl pro ní problém ten čas si prostě najít. Ona sama taky vlastně nemohla jít
studovat, tak si myslím, že to hodně bylo jakoby že vnímala tu potřebu toho nebo ten význam toho vzdělání a
chtěla nám umožnit to, co sama neměla nikdy možnost zažít. Taky bejvala jako dítě se samejma jedničkama, ale
pak nemohla jít studovat. Tak myslím, že to je hodně jako její jako práce, takový to komunikování tý hodnoty a
významu vzdělání jako hodnoty člověka…Máma nemohla studovat, protože její maminka spáchala
sebevraždu…protože se nějak rozváděli její rodiče a ona to nějak neunesla tehdy…a…i když se vlastně ten můj
jakoby děda jakoby znova oženil, tak si vzal ňákou jinou pani, která splňovala všechny kritéria takový tý
macechy…no a moje maminka musela odejít v patnácti z domu…jako nebyla tam vítanej člen v tý nový
domácnosti. I když měla všechny předpoklady k tomu jít studovat, tak oni potřebovali, jako aby šla někam na
internát, aby nežili v tý stejný domácnosti…aby co nejrychlejc byla soběstačná finančně. Což jako v tý době ty
dělnický profese byly jako že za dva roky v podstatě ty lidi si mohli začít vydělávat, i by dostala jako byt. Takže
takhle, to byl důvod proč to skončilo tak, jak to skončilo.
Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Tak nevim, kdo to rozhod no. U nás to bylo vždycky tak, že se nás jako ptali co chcem dělat…víc si to jako
pamatuju u bratra jak to bylo. Já jsem měla jako různý všelijaký představy…teda ani jedna nebyla to, co dneska
jako dělám, ale no…pak jako z politických důvodů tehdy jsme měli nějaký limity jako rodina, protože moji rodiče
vlastně odmítali vstoupit do komunistický strany a když můj bratr vlastně museli rozhodovat, kam půjde na
střední školu, tak vim, že to bylo veliký téma, že čelili velkýmu tlaku, že vlastně od toho vedení tý školy…no a
naštěstí pak přišla revoluce…Dokonce mu hrozilo, že bude muset jít na nějakou vojenskou školu z nějakých
politických důvodů…ale pak nakonec mohl jít teda na gympl a ono moc jako nebylo tehdá z čeho vybírat. Jako
nějaký obchodní akademie tam nebyly, zdrávka…to nebyla profese, kterou bych si představovvala, průmyslovka
to už vůbec ne, to byly administrativní pozice…a já jsem věděla, že budu chtít jít studovat….Nevěděla jsem
přesně ještě jestli to bude jako chemie nebo něco jinýho, ale takže spíš to bylo jako nějak automatický i vlastně
ve škole, co vlastně řikali všichni ti učitelé, jako jednoznačně abych šla na gymnázium, jako že ty předpoklady
studijní tam jsou, a já jsem s tim jako neměla problém. Ani jsem neměla jinou představu, co jít dělat. A jako
z rodiny byla ta podpora jako že určitě jít studovat, a pokud to bude možný, tak ještě i na vysokou školu a nebyl
to ňákej jako proces dlouhýho rozhodování. A tim, že jsem už chytla tu dobu opravdu začátku tý revoluce, tak už
bylo to rozhodnutí i svobodný.
Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás
znamenali?....vyprávějte
Já jsem měla vlastně kamarády jako z baráku, kde jsme bydleli a většina z nich byli i vlastně moji spolužáci ve
škole…takže…no a pak jsem měla jednu velikou kamarádku..to bylo vlastně celý dětství až jako i střední škola,
která jako nebydlela se mnou v domě, ale taky tam u nás na sídlišti. Takže to byl ten blízkej, nejbližší člověk
v dospívání. No a pak tam byla hromada děcek ze školy, pak jsem dělala tu muziku, tak jsem měla spoustu
kamarádů takovejch jako přes tu muziku…jsem vlastně hrála v ňákym národopisnym souboru…takže bylo jako
jádro, takhlecta (XXX) a jinak jsem měla spoustu kámošů ve škole. To si už jako přesně nepamatuju. Určitě jsme
tam měli ňáký party a tak, já si akorát pamatuju, že jsme se jako i hodně kamarádili s klukama, že jsme užili
spoustu srandy na tý základce. Strašně hezký školní vejlety jsme měli, to bylo hodně jako o srandě a o takovejch
jako zážitcích, který se asi nikde jinde nezažijou. Takže tak asi no. Neměla jsem jako problém s tim vstupovat do
vztahů s dětma, spíš mě to jako bavilo.
Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je
volil/a sám/sama?....vyprávějte
No, jednoznačně tam dominovala ta muzika. To byl právě vliv toho starýho dědy. To byl jako hodně nápad
starýho dědy…ten vlastně vždycky chtěl hrát na ňákej nástroj, ale měl hluch hudební. Tak když naši zjistili, že
mám sluch, tak v podstatě už od školky jsem někam chodila. To jako je hodně časově náročný koníček. A hodně
dlouho jsem chodila na gymnastiku. Oni se snažili naši jako dlouhou dobu nechat mi vybrat…že vlastně když je
člověk malej jak se neví, na co má ty vlohy a předlohy, takže jsem chodila i na gymnastiku abych se hejbala. A
čím jsem vlastně byla starší, tím tam víc bylo jako tý muziky. Tím jsem taky byla víc neohrabanější….nějaký
sporty jako volejbal nebo basketbal…to jsme hráli ve škole, ale nedělalo mě to nějaký velký potěšení, jedině snad
baseball jsem hrála ráda. No a i jsem byla spíš vytrvalostní běžec. Takže jsem třeba chodila na nějaký sportovní

hry, kde jsme hráli různý věci, jak je to Vysočina, tam je člověk furt v přírodě. Takže mě bavilo, když jsme
chodívali na kolo, plavat jsem chodila…že to bylo jako že buď byl prostě ňákej zajímavej kroužek…jako tu
chemii jsem dělala na tom druhým stupni, kam mě bavilo chodit, jako jednak kvůli tomu že to bylo zajímavý a
tam jsme měli i super učitele, a nebo protože prostě byla příležitost, no. A tehdá…Žďár není velký město, tak zas
těch možností tolik nebylo no. Tam v podstatě byli jen profesionální hokejisti, basketbalisti a to mi teda neřikalo
nic. A ta muzika jako vezme hodně času. Já jsem dvakrát tejdně chodila s houslema do lidušky a ten ostatní čas
moc jako nebyl. A na gymplu pak jsem vlastně byla v tom národopisnym souboru, ten byl taky dvakrát v tejdnu
odpoledne. No a to už jsem tehdá začala hodně číst. Já jsem už jako se ze mě stal docela introvert. Řekla bych, že
mě to až ve 25 pustilo, takže já jsem pak měla takový uzavřený období. Jako dítě jsem byla hodně otevřenej
člověk, na tábory jsem jezdila a takovej akční, a pak jsem začala hodně jako číst a přemejšlet o životě a kromě tý
muziky už jsem tak nějak nic moc jinýho nedělala no. Hodně jsem jako trávila čas v přírodě. Tim jak jsme jezdili
pořád na tu chalupu, tak mám zmáknutý prostě byliny a jsem jako kořenářka v podstatě do dneška.To byl
v podstatě taky jako velkej koníček už na tom gymplu.
Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
No rozhodně jsem v dospívání četla víc než teď (smích). Nebo jako opravdu jako knížku – krásnou literaturu
jsem četla víc než teď. Teď prostě jako čtu spoustu věcí, který se týkaj tý mý profesionální orientace a výzkumu,
což je jako jiný čtení. To člověk jako nečte pro radost a pro svůj osobní rozvoj. Takže knihovnu jsem měla
odmalička velkou, to jako mamka tohle hodně podporovala, takže jsme byli vždycky členy nějakých…co to tehdy
bylo…klub mladých čtenářů nebo co…a dlouhou dobu nám jako četla večer před spaním, to byla vlastně
každodenní aktivita, což dneska teda obdivuju. Sama se k tomu kolikrát nepřinutim. A pak jsme si vlastně četli
s bráchou sami, že jsme si jako vybírali co budem číst. Takže já jsem četla…začala jsem dobrodružnejma
knihama – Vinnetouovky ani Verneovky jsem nečetla, to četl můj brácha, já jsem četla takový spíš ňáký Tajgou a
pralesem a podobně. A pak jsem hodně Gabru a Málinku, a tyhlety klasiky, tehdy toho taky moc nebylo. A pak na
gymplu už to byli takoví autoři…Frankla jsem začala číst tehdy..takovýhle věci….takže rozhodně myslím, že jsem
četla tehdy víc než teď.
Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ? Proč jste se rozhodl/a jít dál
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
No….já jsem vlastně někdy ve třeťáku na gymplu jsem si myslela, že budu dělat tu chemii, protože fakt mě to
bavilo…a pak přišlo takový období a já vůbec nevim, co bylo ten spouštěč…já nevim jestli to bylo ty knížky, který
jsem četla, který se mi dosatly do ruky…prostě jsem se rozhodla jednou v tom třeťáku, že pojedu na praxi do
ústavu sociální péče a o prázdninách strávim měsíc s hendikepovanýma lidma. A ňák fakt nevim, čí to byl nápad,
jestli to byl vůbec můj, s tou kamarádkou právě, s tou (XXX), no a hrozně mě to chytlo. Přinutilo mě to jako
jednak o spoustě věcí přemejšlet, a zjistila jsem, že je to práce jako, kterou bych si dovedla představit. Ne teda
vyloženě to krmení těch hendikepovanejch… to byl prostě klasickej ústav, ve kterým chyběl totálně jako program
volnočasovej pro ty lidi a takovej ňákej výchovně vzdělávací. No a to byl takovej nějakej podnět, jako že mě to
začalo zajímat, začala jsem si hledat o tom, co existuje za knihy a vlastně do toho čtvrťáku jsem šla s tim
rozhodnutim, že tohle bude obor, kterej chci studovat a měla jsem jako představu, že budu dělat speciální
pedagogiku. Čili to byli samí Sovákové a to mi přišlo celý jako dost ulítlý, to co tam v těch knihách bylo a cejtila
jsem potřebu jako toho rozměru jako psychologickýho, takže když jsem pak listovala těma učitelskýma novinama
a byl tam obor, kterej kombinoval psychologii a speciální pedagogiku, tak to bylo prostě jednoznačně pro mě to,
co by se mi nejvíc líbilo. Dělala jsem tehdy přijímačky ještě v Českejch Budějovicích, tam byl obor, kterej se
jmenoval sociální pedagogika a speciální pedagogika, nebo něco takovýho, kam jsem se tehdá taky vlastně
dostala, bylo to vlastně o tom rozhodnutí co. A v tom čtvrťáku ještě víc četla…měli jsme tehdy skvělýho
profesora, profesora (XXX), kterej byl jako filozof v podstatě a ten mě jako i nasměroval v některejch věcech, co
se dá číst z tý psychologie, tak to ňák padlo to rozhodnutí, že vlastně jako ta speciální pedagogika je až to druhý
místo, že vlastně víc mě táhne tohle. Pro toho profesora (XXX) z tý chemie to bylo velký zklamání (smích),
rozmlouval mi to ještě až do června, ale pak to ňák jako vlastně pochopil…a já jsem fakt se jako hrozně těšila na
ty studia. Těšila jsem se, že budu dělat obor, ke kterýmu jsem se tak nějak rozhodla, no. V rodině teda jsem měla
velkou podporu od mamky, táta ten trošku jako nechápal, proč chci studovat jako on vždycky říkal o těch
blbejch, s těma blbejma dělat…ale jako i mi jako zmiňoval, že to jako nebude obor lukrativní, ale nějak jako to
měli naši postavený tak, že když budeme dělat to, co nás bude bavit, že to je to nejdůležitější. Takže se s tim nějak
smířil časem.
Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?....vyprávějte
No…dobrý přátele (smích). Jako si myslim, že to je jednoznačně největší přínos týhletý školy. No…a jako hlavně
potom to bylo jako hluboký vztah k tomu oboru. Mám pocit, že jsem jako psychologii začala mít ráda jako obor
až opravdu jako až v tom páťáku. Do tý doby to bylo jako že jsem, mám pocit jako zpětně, že jsem jako

studovala, že jsem věděla, že to potřebuju proto, abych se mohla vrátit někam do ústavu nebo do poradny a začít
řešit tyhlecty věci, a jako najednou v tom páťáku mi jako došlo, že to je vlastně hrozně bohatej obor. Že tam je
spousta témat, který vlastně nejsou a zasloužily by si bejt a že je to vlastně vědní disciplína. To jsem si uvědomila
vlastně až jako na sklonku toho studia. A trošku to i pak přispělo k tomu rozhodnutí začít dělat to doktorský
studium. Byla tam samozřejmě souhra spousty jinejch náhod, kdyby to jako zůstalo jenom na mejch
rozhodnutích, tak bych odešla hned po studiích zpátky do Žďáru do poradny pedagogicko-psychologický, kde
jsem měla už vyjednaný místo a už se tam na mě těšili a bylo to tam velmi dobře nastavený. Já jsem tam opravdu
měla možnost hodně věcí změnit, ovlivnit a vybudovat, ale pak vlastně přišla nabídka od pani docentky (XXX),
která si mohla vlastně vybrat člověka, se kterým by přišla do… tehdá vlastně zakládali na Fakultě humanitních
studií Centrum výzkumu, který bylo pro doktorandy. Z části si myslim, že vlastně nebyl nikdo jinej, kdo by jako
byl ochotnej…a ňák nevim jestli to bylo i o předpokladech, to byste se museli ptát jinejch…no a takže já jsem
jako do toho tak ňák do toho doktorskýho studia vlastně šla tadyhle v těch souvislostech. Že by mi to jako bylo
nabídnuto. Já jsem si vlastně uvědomila, že předtím jsem o tom vůbec neuvažovala a i z finančních důvodů jsem
si nedovedla představit, že další léta strávim na vysoký škole, protože pro rodiče to bylo hodně finančně
náročný. I když jsem vždycky měla ňákou brigádu a to…jsem chtěla taky trošku bejt jako soběstačnej člověk. Tak
to Centrum výzkumu jako mělo tu výhodu, že jsme jako normálně měli úvazky tam, takže aspoň ňákej plat u toho
byl. No a protože jsem tady vlastně měla nakonec víc přátel než v tom Žďáře, v tom rodnym městě, tak to
rozodování jako nebylo dlouhý. Prostě jsem si řekla..jako uvědomila jsem si že tady chci zůstat. Tehdy jsem tady
už i měla přítele a jsme spolu žili jako dlouhou dobu. To že bych se jako vracela do toho Žďáru by byla jako
poměrně komplikace. Takže to bylo tak nějak víc věcí dohromady asi tehdy.
Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....vyprávějte
No….to bych asi musela jako pro co jako kdo. Já myslim, že jako jednoznačně moje maminka je člověk, kterej mě
jako hrozně ovlivnil ve spoustě věc...a vůbec jako rodina…tam určitě včetně i mýho bratra. A pak nemůžu
zapomenout teda na…svýho bejvalýho jako mužskýho jako se kterým mám dceru, i když jsem dneska vdaná za
někoho jinýho. Nevim jestli mě jako ovlivnil v dobrym slova smyslu, ale jako rozhodně spoustu věcí v mym životě
jako způsobil, takže to byla veliká životní škola…Jako v podsatě mu i vděčim za takovej větší rozhled, co se týče
takový intelektuální literatury, on byl velkej intelektuál, i když jinak to bylo dost strašný s nim. No………pak jsem
měla jako vždycky přátele, který mě ovlivnili…můj život…počínaje teda tou kamarádkou (XXX) na tý základní
škole a pak to byli lidi tady na vejšce. Dodnes jako (XXX) - to je kamarádka jako životní…jsme se vlastně
našly…u přijímaček jsme se potkaly a od tý doby jsme přátelé a naše životy se neustále prolínaj a máme hodně
společnýho. Ale kdybych to tak nějak všechno měla shrnout, tak dnešnim pohledem si myslim, že mě nejvíc
ovlivnila moje dcera. Jako že vůbec se narodila a to že prostě najednou přišla do mýho života, jako perspektiva a
jako ženství v tom naplněnym ženství. Já jsem jako dneska vlastně šťastnější než jsem byla před 15 lety. Mám i
pocit, že celý moje dospívání bylo jako že něco hledám a nenacházim a takový trošku jako zoufalý, furt jsem měla
nějaký krize takový, řešila jsem nesmrtelnost chrousta a vlastně s tim narozenim toho dítěte najednou přišly do
mýho života konečně důležitý věci. Takže i jako ta vědecká práce dostala uplně jinej rozměr tim mateřstvim.
Jednak jsem se naučila víc jako pracovat se svým časem, uspořádávat si jako hodnoty v životě, a preference
nastavovat…a hlavně mam pocit, že jsem vlastně konečně spokojená se sebou jako žena. Ono to vypadá, že to
sem jako nepatří, ale mně se to prostě přenáší do všech těch jinejch oblastí. To mateřství prostě přineslo něco,
co má smysl všude jinde. Takže to bych možná dala na první místo nebo na to druhý po mamince.
Byly ve vašem životě nějaké důležité situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš život,
Vaše další směřování? ……
No…to vždycky periodicky přišlo vždycky něco. Já si tak ňák vybavuju ty věci, který jsou jako časově bližší než
jako to, co se týká jako toho dětství. Tak já nevim no. Tak rozhodně to narození mojí dcery, to byl velikej zlom,
pak…i rozchod s jejim otcem. To byla jako těžká škola života a myslim si, že mě to jako hodně změnilo. A vlastně
život, kterej žiju teď je velikou zásluhou mýho současnýho manžela, prostě byl…on prostě přišel v pravej čas a
byl to jako konečně mužskej, kterýho jsem si myslim jako zasloužila (smích). Takže rozhodně jako to byl velmi
zlomovej okamžik to setkání s nim a to, že náš vztah vyrostl na ňáký oboustranný prostě…vášni a obdivu a
podpoře no a zpátky……já myslim, že mě hodně jako……změnilo nebo hodně velkej zlom byl, že jsem začla hrát
na housle tehdá a začla jsem muziku brát vážně…jako když se podívám zpátky…že když jsem začla hrát v tom
národopisnym souboru, tak jako jsem najednou začala žít jako život, kterej jsem předtim neměla. Jako ten
koníček se stal poměrně podstatnou součástí mýho života. Pak se to teda změnilo jakoby tim odchodem do Prahy
na tu vysokou školu – to byl jednoznačně velikej zlom v mym životě….Dlouho jsem bydlela v Brandejse na
kolejích, tak to bylo útrpný prostě, teď jako do toho nový lidi, opouštělo se spousta věcí, tak to mě rozhodně
hodně ovlivnilo a tak nějak jsem se naučila žít samostatnej život jako sama za sebe. No a pak…myslim, že
strašně moc mě jako ovlivnila práce na tý FHS, protože tam od začátku byl strašně fajn kolektiv a jako spoustu
přátel, který mam, tak mam odtamtaď. A vlastně FHS vděčim za lásku k vědě a vůbec za to objevení kouzla

psychologie si myslim. Takže si myslim, že vůbec jako setkání s profesorem (XXX), to že mi tehdy tu práci nabídl,
to že potom když jsem měla v životě kotrmelce, že si jako našel čas a hovořil se mnou a nabídl mi jako podporu.
Já jsem byla jako svýho času v situaci, že jsem tady měla práci a neměla jsem tady kde bydlet a měla jsem dítě a
můj život se úplně prostě obrátil vzhůru nohama. No a on jako s klidem tehdá mi řek, že tim, že tady nemám kde
bydlet, že moje práce tady tim nekončí a že na půl roku můžu konzultovat na dálku a vyučovat jenom o víkendu
než se všechno vrátí do normálních kolejí. A já jsem na něj tehdy zírala a tehdy jsem jako vážně zvažovala, že
z Prahy odejdu, prostě ten doktorát ani nedodělám a že to jako všecko pujde pryč a on mi dodal obrovskou sílu
jako tehdy, obrovskou podporu a já jsem si jako uvědomila, že v tý bandě lidí mám prostě opravdu jako důležitý
lidi a že stojí za to bojovat a i když teda si budu mazat chleba s hořčicí a třít bídu s nouzí, tak že prostě tady
zůstanu…No a ono se to nakonec všechno jako vyplatilo. Takže myslim si, že tehdy ten rozhovor s nim byl hodně
jako zlomovej, protože to rozhodlo tom, jestli jako vůbec v Praze zůstanu, že si dodělám doktorát… že jsem byla
tehdy skoro rozhodnutá, že se vrátim do Žďáru a budu teda v tý poradně a doktorát pude jako do kytek. A
rozhodně si myslim, že ještě…tedy retrospektivně dál mě jako ovlivnila a mou práci doktorka (XXX), když jsem
tam tehdy jela na konci doktorátu, ještě než se moje dcera narodila, na stáž, myslim si, že nebejt jí, tak ten
doktorát bych jako nikdy neudělala z toho důvodu, že v tom mým výzkumu byl mrtvej bod, ze kterýho mi jako
tehdejší školitel nebyl schopnej pomoct dál…a tam já jsem jednak jako teprve pochopila o čem je výzkum a
zpracovala jsem tam všechny svý data, objevila jsem tam literaturu, která tady vůbec nebyla a vyjížděla jsem tam
s rozpracovanou dizertací v takový fázi, že jsem si nedovedla představit, že jí prostě dopíšu. Což tady prostě
nebylo možný. Takže rozhodně jako na ten seznam patří ta událost. Jako to že jsem měla možnost jet na tu stáž a
strávit rok na pracovišti, který mělo jako ty výzkumný nároky posunutý jinam no.
Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
No……já dodneška nevim, no. Já mam pocit, že některý věci opravdu přišly protože přijít měly a některý přišly,
protože jsem pro ně jako udělala. Jako třeba co se toho mýho osobního života týče, tak si myslim, že některý věci
se mi prostě dějou a nemusim pro ně nic dělat, že akorát se snažim, abych splatila ty dluhy, ale v tom profesním
životě, to byla vždycky nějaká kombinace, jako nějaký příležitosti a pak jako tý ochoty něco pro to udělat. Že byly
jako situace, kdy mi bylo jasný prostě, že když udělám rozhodnutí třeba zůstat a dodělat ten doktorát, že to bude
za cenu ňákých jako…nedá se to nazvat uplně životní nouzí, ale bylo mi jasný, že to nebude snadný…ale tak
člověk prostě má ňáký i vize a já jsem pořád ještě nevyrostla z toho, že by člověk měl jako v životě něco vytvořit
a nebejt jenom jako šroub v ňákým stroji. Asi tak něco jako mezi tim. Jako rozhodně nenechávám věci jenom tak
běžet, jsem jako proaktivní, ale pak jsou situace, kdy fakt nechám rozhodnout ty okolnosti, a vlastně mi to
vyhovuje no.
Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě něco podle Vás?
Teď si sebe docela vážim, no. To už jsem myslim předtim zmínila…ale fakt se to spíš jako týká… já nevim…..jako
toho, co mám pocit, že jsem si musela vybojovat jako v životě. Si vážim sama sebe za to, že jsem to přežila ve
zdraví…a v tom profesním, myslim jako že mám čas na takovýhle úvahy. Tam prostě je to na hodnocení asi těch
druhejch spíš.
Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)….. Jak moc je pro Vás důležité
vzdělání?
Jéžišmarjá…no…jako zjistila jsem, že je pro mě fakt důležitá rodina. Jako kdykoli nejsem doma, tak o to víc a i
když jsem jako nebyla doma, tak jsem….o to víc. Nemohla bych asi žít v jiný zemi a bejt daleko od svý rodiny. A
teď myslim nejen jako mýho muže a moji dceru, ale myslim i jako svý rodiče a svýho bratra, a hodně mi záleží na
tom prostě aby ta rodina jako fungovala tak ňák jako podpůrná síť a to že se nám to daří si myslim, že je jako
hrozně fajn. Takže se snažim všemožně prostě tohlecto jako živit a podporovat. No pak jsem zjistila, že pro mě
jako velká hodnota je jako že můžu podívat sama sobě do očí. Že fakt byly v mym životě situace, kdy to třeba bylo
bejvalo pro mě i snazší, kdybych udělala nějakou levárnu, ale zjistila jsem že jako nejsem typ člověka, kterej jako
umí zapomínat. No a prostě mám sloní paměť a lidem neodpouštim věci a i když se to snažim naučit, tak stejně
tak, jako mám nároky na sebe, tak se chci vždycky ráno podívat do zrcadla a říct si jako, že…si nemám co
vyčítat. Tak to je pro mě asi důležitá hodnota – žít jako nějak opravdovej život. Nelhat si do kapsy a nelhat těm
druhejm do kapes. No…a poslední dobou zjišťuju, že zdraví je veliká hodnota…to jako bych tam určitě teďko
zařadila…no a asi bych sama sobě lhala, kdybych jako nezmínila, že fakt jako práce pro mě docela znamená. Už
dávno nemůžu říct, že to je jenom moje práce, jsou to věci, který si nosim domů a prostě s velkým nadšením
neustále vymejšlim nějaký nový věci…a hodně tim jakoby žiju a hodně tim jako prolínám svůj osobní život, což
asi není uplně ideální, ale nějak mam pocit, že zrovna mám to štěstí, že mám profesi ve který člověk může jako
něco ovlivnit a něco dokázat, ta to nechci promarnit tu příležitost.

A co peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze? No, tak jasně že jsou pro mě důležitý no, protože splácim
hypotéku a teď jsme se s mym mužem zadlužili ještě další hypotékou, vlastně na dům, kterej chceme postavit, a já
mám svoji hypotéku na byt, kterej jsem kupovala ještě jako vlastně pro sebe a pro moji dceru, tak…prostě
nemám tu svobodu, jako že bych mohla říct, že pro mě nejsou důležitý jako ty peníze, protože prostě dávaj
člověku fakt dneska svobodu a řešim je…ty peníze neustále, trápí mě prostě poměry tady…zrovna na týhletý
fakultě…myslim si, že kdybych neměla tak dobrý zázemí na FHS, tak bych tuhle práci dál asi nedělala. Naštěstí i
jako ty granty občas ňáký přijdou, takže netrpim nouzí…, ale vždycky když se jako bavim se svejma bejvalejma
studentama, jaký maj ty nástupní platy, tak mám takový krize…občas si říkám, jestli to všecko má smysl, ale…v
podstatě jsem jako zjistila, že pořád mám jako pocit, že by mohly bejt pro mě alternativy, ale že zatím mi to
prostě nestojí zato, zatím tady jako mám rozdělaný ňáký úkoly a svou práci a možná že přijdu do ňákýho bodu,
kdy zjistim, že tohleto nemá smysl dělat dál…ale te´dko ten moment není. Jako můj muž o tom třeba často mluví.
Jako že říká, že to nechápe, jak můžeme za tyhlety peníze dělat tak náročnou práci, jak taky musel… ňák jako
pochopil, že to je asi víc než ňáká práce. Takže to mám spíš jako podaný tak, že pokavaď ty peníze, který za tuhle
práci mam mi umožněj žít život, kterej žiju a naplnit ty potřeby , který mám a závazky…a plus mi to může dávat
opravdu jako časovou flexibilitu, hlavně když prostě to dítě je ve škole a tak, tak není problém s tím časem nějak
nakládat, takže mi to stojí za to, no. Nemám pocit, že bych se měla špatně.
Jak moc je pro Vás důležité vzdělání? No já jako vzdělání vděčim za svůj život, takže myslim si, že za život jakej
mám teď…jsem s nim spokojená…myslim si, že je to hrozně důležitá věc…zpětně…strašně jako důležitou věc
hodnotim vůbec to, že jsem studovala jako mimo svoje rodný město, protože prostě jsem…život na kolejích měl
svý kouzla a je to něco, co jako k tomu studiu a vzdělání patří…to že se jako otevřou člověku ňáký roviny, který
člověk bez toho vzdělání prostě jako nemá takovej nějakej intelektuální život…No a pro mě rozhodně jako velkou
hodnotu má vzdělání jako v tom rozměru nějakýho toho zahraničního výjezdu. Jako možnost využít toho v tý
době, kdy má člověk kapacitu mentální na to bejt otevřenej jenom jako tý intelektuální práci, někam odjet a mít
možnost srovnat to, co je u něj doma, jak vypadá ten systém vzdělávání s něčim jinym…rozhodně jako pro mě to
má velkou hodnotu a přála bych si, aby i moje dcera měla možnost někde studovat , ale jako myslim si, že jako
k tomu člověk musí mít ňáký tíhnutí, no….že zrovna poslední dobou ňák víc si všímám, že je hodně studentů,
který studujou a nevědí proč a myslim si, že pak je to zabitej čas.
Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a,
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Já teď jsem jako spokojená….prostě…kdybych měla jako něco vylepšit, tak musím nebo chci víc hlídat ten
přesah tý práce do toho osobního života. Protože pak s těma grantama, který teďko máme, i když třeba dobíhaj,
tak prostě ten život se člověku v tý osobní rovině hodně změní a cejtim takovej dluh vůči právě rodině…Bych
s nima chtěla bejt víc, no.
Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké
události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?
To fakt nevim…už jsme k tomu několikrát dospívali a to nebude jeden člověk a jedna událost…no prostě asi na
tom musí mít podíl ňáký moje směřování a nevim do jaký míry bylo všecko jako uvědomovaný, ale…to kde jsem
dneska si myslim, že je předevšim podíl mý rodiny, mýho manžela…jako že v dobách kdy jsem byla s dcerou
sama, tak bych nemohla tuhle práci dělat, když bych neměla velkou podporu u svejch rodičů, který byli ochotný
obětovat svůj čas a hlídat mi dceru když já jsem dopisovala dizertaci…nebo když jsme měli ňáký projekty
grantový…a můj muž jako dokázal přijmout tu roli jako že je manželem vědce, že prostě když jedu na služební
cestu, tak neremtá a přizpůsobí svůj život pracovní a dokáže mě zastoupit v tý domácnosti, a myslim si že to, že
kde jsem je zásluha, že vůbec s tim nemá problém, že má ženu, která prostě občas když dostanu odměny z grantů,
tak mám třeba vyšší příjem než on v tom měsíci a nemá žádný problémy a naopak mě jako podporuje v tý mý
práci. A…nemá jako snahu mě od toho nějak zrazovat nebo jako soupeřit s tou mou profesí nebo ji nějak
očerňovat, což jsem zažívala dřív…prostě problém pro ty mužský udejchat to, že jako mám svou profesní kariéra
tady není asi správný slovo, ale něco na ten způsob…že ta práce pro mě něco znamená, že i já v tý práci jako
něco odvádim a třeba i můžu dokázat a myslim, že mám velkou podporu u něj a že bez toho by to prostě nešlo,
no. Myslim si, že rozhodně, jako co je moje dcera větší, tak vůbec by to nešlo, no. Přeci jenom jako rodiče mně
strašně moc pomohli, než jsem jako poznala svýho současnýho muže a taky měli jako svoje kapacity. Tam jako
člověk sám ty věci neutáhne a…myslim, že jsem měla jako veliký štěstí, že můj osudovej mužskej je mužskej,
kterej tyhle věci jako zvládá. Takže si myslim, že je to jednoznačně jeho jako veliká zásluha. Můžu ještě jednu
dodatečnou – Váš manžel není vysokoškolák, jak je tohle pro Vás důležité nebo nedůležité? Dlouhou dobu jsem
jako o tom nepřemejšlela, ale on má jako velkej smysl pro humor, a občas jako na to vždycky upozorňoval – za
a), že to moje jméno se hrozně píše..který ty tituly tam vlastně všecky jsou…a ještě jak jsem si ho vzala, tak mám
ty dvě příjmení, takže to je úplně hrůza…ale on je jako duchovně mnohem jako vyzrálejší osobnost než já. A já
mam pocit, jako že on to vzdělání prostě nepotřebuje. On jako skutečně je člověk, kterej v době kdy by bejval

mohl studovat, tak dělal profesionálně muziku a prostě to pro něj nebyla jako důležitá věc…a pak začal dělat
jako, když muziku opustil, začal dělat kariéru v oboru, ve kterým to vzdělání není důležitý, kde prostě jako
hodnotěj…má to štěstí, že ho hodnotěj za to, co opravdu dělá a vlastně jako je za to hodnocenej líp než já s těma
svejma titulama. A v tom našem osobním životě to jako nehraje vůbec roli. Jako osobnost si myslim, že je daleko
dál než já a že ve spoustě věcí mně hodně pomoh´, že i já s tim vzděláním, který mám, prostě na některý životní
situace jsem nebyla zdaleka tak připravená jako on no…jako že to vůbec není téma,k který bysme potřebovali
řešit, Občas jako fakt ve srandě přemejšlí jestli by taky neměl aspoň ten jeden titul si obstarat, protože v celý
rodině vlastně nás moc není, co nemáme ňáký tituly…vždycky jako zjistim, že to jako není důležitý, že na ty tituly
jsem tam já…takže tak, no.

Rozhovor č. 4 – vzestupně sociálně mobilní
ČÁST I. - IDENTIFIKACE
Jméno - pseudonym:
Muž A
Věk, rok narození:
33, 1977
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské - prozatím Bc. titul – Čeština v komunikaci neslyšících, aktuálně v navazujícím Mgr. studiu –
předpokládaný termín ukončení červen 2012
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání:
Tlumočník českého znakového jazyka – Střední zdrav.škola pro sluchově postižené, Praha 5 + tlumočník
soukromě na živnostenský list
Místo bydliště:
Praha
Rodinný stav:
svobodný
Věk, rok narození partnera:
30, 1981
Nejvyšší dosažené vzdělání partnera:
Vysokoškolské, Mgr., psychologie-speciální pedagogika
Současné zaměstnání, postavení v zaměstnání partnera:
Školní psycholog na 0,5 úvazku (škola pro sluchově postižené, Praha 5) + psycholog v PPP (Federace rodičů a
přátel sluchově postižených) na 0,5 úvazku, v současné době na mateřské dovolené
Děti – počet, rok narození:
1 dcera, 2011
Váš celkový čistý měsíční příjem:
17-18 000 Kč
Celkový měsíční příjem Vašeho partnera:
Rodičovský příspěvek 11600 Kč + 5000 Kč částečný invalidní důchod
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky:
1947 (již nežije), vyučená zlatnice – dvouletý učební obor

Zaměstnání Vaší matky, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Celý život pracovala jako zlatnice ve státním podniku
Rok narození a nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce:
1944, vyučený zámečník – dvouletý učební obor
Zaměstnání Vašeho otce, postavení v zaměstnání, čistý měs. příjem:
Narozen r. 1944, celý život pracoval jako instalatér
Kolik máte sourozenců – mladší/starší, vlastní/nevlastní:
1 sestra z 1. manželství otce, o 9 let starší
Žijí rodiče stále spolu, pokud ne, v jakém roce se rozešli (rozvedli):
Žili spolu 35 let v manželství
ČÁST II. – VOLNÉ VYPRÁVĚNÍ
Vrátíme se teď trochu více do minulosti…zajímalo by mě, odkud pocházíte a kde a za jakých podmínek
jste vyrůstal/a. Zkuste mi o tom trochu víc povyprávět….
Takže já jsem se narodil v Praze a celý život jsem vyrůstal a žil v Praze. Celkem tedy 34 let žiju v Praze. Skoro
v 30 let na Praze 10 a teď posledních několik let na Praze 4. S rodiči jsem bydlel v činžáku…a teď posledních
několik let v rodinném domku.
Chodil/a jste do mateřské školy?
Ano, chodil…chodil jsem i do jeslí a potom do mateřské školky…teď si nevybavuju…asi rok nebo 2 roky….2 roky
do jeslí a 3 roky do mateřské školky.
Zkuste mi teď říci něco o svých rodičích - jak jste v období dětství a dospívání vycházel/a se svou matkou
a otcem? Jak byste popsal/a svého otce a svou matku? Zkuste více popsat vaše vzájemné vztahy……
Kterému z rodičů se podle Vás svou povahou a přístupem k životu podobáte víc?
Tak když to vezmu pozpátku, tak myslim si a většina lidí mi asi říká, že povahově i vzhledově jsem asi více po
matce…takže to je tohle, asi po matce víc určitě. A jaký jsme měli vztah…měli jsme tedy výborný vztah…já mám
neslyšící rodiče a nemůžu proti nim říct nic špatného…věnovali se mi, myslim si že mě vychovávali velmi pečlivě,
velmi svědomitě…hmmm…možná v období puberty když jsem se začal jakoby osamostatňovat, tak jsem bydlel ve
společné domácnosti s rodiči…a člověk už má novou partu, nové přátele a tak dále…takže to už jsme se doma
tolik jako nebavili…ale naše vztahy byli výborný. A nemůžu si stěžovat.
Jak jste vycházel/a se svými sourozenci? Zkuste popsat vaše vzájemné vztahy?
Já mám tedy o 9 let starší nevlastní sestru z tátova 1. manželství, ale pochopitelně žila po rozvodu se svojí
matkou…a navíc tedy vyrůstala v Kladně, můj táta se narodil v Kladně a když si vzal moji maminku, tak se
přestěhovala do Prahy a já jsem se už narodil v Praze…a protože nemám vlastní sourozence, vyrůstal jsem sám
jenom s rodiči. V naší domácnosti byla ještě babička – ta byla slyšící a ta zemřela, když mi bylo í roků. Pak jsem
vyrůstal u rodičů jenom.
Když zavzpomínáte na svoje školní léta na ZŠ – chodil/a jste do školy rád/a? Jaké jste měl/a v průměru
známky? Co Vás ve škole nejvíc bavilo? Jaký jste byl/a žák/yně (pilný, svědomitý, vytrvalý)? Jací byli
učitelé na Vaší škole?......vyprávějte
Tak my jsme měli… přímo v naší ulici je ZŠ, ale do té jsem nechodil, protože…..myslim to byla asi školní
poradkyně.. doporučila mým rodičům, abych navštěvoval ZŠ s rozšířenou sportovní výukou…takže jsem chodil
do Slavie, kde je tedy sportovně zaměřená škola v Edenu na Praze 10 a tam jsem chodil celých 8 let do základní
školní docházky. A na školu vzpomínám rád, protože byli jsme výborná parta…doteď když mám tedy víc než 20
let po absolvování ZŠ, tak jsme v kontaktu se spolužáky,jednou za rok vždycky v květnu se scházíme…Takže ve
třídě jsme byli výborný kolektiv. Na učitele také vzpomínám rád, většinou z nich jsem pak už samozřejmě neviděl.
Co mě bavilo a jak jsem se učil…učil jsem se asi průměrně, řekl bych nemusel jsem….měl jsem štěstí, že jsem si
hodně věcí pamatoval ze školy, takže doma jsem se už tolik učit nemusel a s tim, co jsem si pamatoval ve škole
nebo s tim, co jsem se naučil těsně před písemkou tak to mi stačilo k bezproblémovému procházení základním
vzděláváním. A bavily mě spíše humanitně zaměřené předměty – dějepis, čeština, ale taky třeba zeměpis,
tělocvik….trochu i matematika no, jazyky asi…Nešla mi nebo málo mě bavila chemie, fyzika, biologie. Dostal

jsem párkrát i pochvaly, v chování jsem byl spíš nadprůměrný žák a prospěchem průměrný žák. Měl jsem
jedničky, dvojky. Na vysvědčení jsem neměl žádný trojky, jedničky dvojky, no…
Jak moc se Vaši rodiče zajímali o Váš školní prospěch? Záleželo jim na tom hodně? Oběma stejně?
Pomáhali Vám s domácími úkoly? Více matka nebo otec?.....vyprávějte
Hmm…tak rodiče se zajímali o můj školní prospěch asi jako většina rodičů samozřejmě…táta asi tedy méně,
protože jak už to možná bývá ve většině rodinách asi spíše matka se zajímá o prospěch…hlavně tedy malého
dítěte…rodiče se mnou ale moc domácích úkolů nedělali, protože neslyšeli…měli tedy jednak základní vzdělání a
jednak byli neslyšící, měli tedy redukované osnovy, chodili o Ústavu pro hluchoněmé, jak se to tehdy ještě
jmenovalo, na Smíchově, v Holečkově ulici…a většině těch zadání domácích úkolů nerozuměli…rptože čeština
byla pro ně cizí jazyk. Bylo to pro ně obtížné to pochopit, takže na začátku se mnou domácí úkoly dělala babička,
a když potom zemřela, tak rodiče mi…to bylo v 80. letech, tak rodiče si pořídili do bytu telefon abych mohl třeba
telefonovat svým spolužákům, kdybych třeba potřeboval poradit s nějakým úkolem, no. Takže když jsem
potřeboval s něčím poradit, tak jsem zatelefonoval spolužákům, a třeba i jejich rodiče mi poradili s tim úkolem.
A rodiče se tedy jinak zajímali, no tak asi průměrně jako většina rodičů.
Jak probíhal proces rozhodování Vašem dalším vzdělávání po ZŠ? Vybral/a jste si SŠ sám/sama nebo
Vám ji vybrali rodiče? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Tak…po ZŠ jsem navštěvoval čtyřleté gymnázium v Praze 9 na Proseku, v Litoměřické ulici, ale dostal jsem se
k tomu příslovečně jako slepý k houslím…tu školu jsem si nevybral já ani mi ji nedoporučili rodiče…a bylo to
tak, že jsem dělal přijímačky na jiné gymnázium a tam mě nevzali, protože jsem nebyl pod čarou, ale nabídli mi
v tom druhém kole…nabídli mi volné místo na tom gymnáziu Litoměřická, tak já jsem to vzal, no. A při tom
rozhodování rodiče mi nechávali volnou ruku. Já jsem se spíše bavil třeba s příbuznými, a uvažoval jsem také o
učilišti, uvažoval jsem o střední škole a uvažoval jsem i o gymnáziu. Nakonec jsem zkusil přijímačky na
gymnázium, a skončil jsem na jiném gymplu než na který jsem dělal přijímačky. A měl jste tehdy nějakou
představu, že budete směřovat dál, když jste si vybral gymnázium? No, měl jsem představu, právě můj jeden
starší bratranec mi doporučoval spíše střední školu, abych po maturitě rovnou mohl pracovat v oboru, který
bych absolvoval, takže to mě jako lákalo…třeba průmyslovka…ale když jsem potom nastoupil do prváku na
gymplu, tak….tam už jako…už to směřovalo k té maturitě a pak jsem už uvažoval později i o vysoké škole, ano.
Jak jste to v období dětství a dospívání měl/a s kamarády? Měl/a jste jich hodně, málo, jen několik
blízkých? Byli to kamarádi ze školy nebo odjinud? Co jste spolu podnikali? Co pro Vás
znamenali?....vyprávějte
Hm…tak kamarádů jsem měl docela hodně. Byli to slyšící i neslyšící, protože moji rodiče chodili pravidelně
každý týden do spolku neslyšících, který byl tehdy na Janáčkově nábřeží na Smíchově, a tam chodili i ostatní
neslyšící rodiče s dětma, slyšícíma i neslyšícíma…takže to byl jeden okruh kamarádů…A druhý okruh kamarádů
byl více ze školy. Protože já jsem dojížděl do školy několik zastávek tramvají, takže přímo jako v ulici jsem tolik
kamarádů neměl v místě bydliště, měl jsem ale hodně kamarádů ve škole. Kamarádů jsem měl poměrně hodně si
myslim…často jsme se po vyučování ještě někam se šli projít nebo jsme hráli fotbal s klukama, blbli jsme….měli
jsme docela dobrou třídní učitelku, takže několik víkendů do roka jsme někam jeli – jakoby na tábor nebo na
vandr. To bylo během celé základky…. Na gymplu jsem měl také spoustu kamarádů, taky jsme hodně podnikali a
potom takový třetí okru kamarádů jsem měl na chalupě…máme chalupu v severních Čechách a tam jezdili taky
sousedé…měli taky děti…tam jsme třeba v 80. letech jezdili skoro každý víkend, potom už tedy méně
často…Takže to byly takové tři okruhy kamarádů – přes rodiče a neslyšící, ze školy a z chalupy.
Jak jste v období dětství a dospívání trávil/a svůj volný čas? Měl/a jste hodně koníčků, zájmů? Chodil/a
jste do nějakých kroužků? Měli na Vás v tomto ohledu vliv rodiče, spolužáci, kamarádi, nebo jste si je
volil/a sám/sama?....vyprávějte
No to bylo takový částečný…během ZŠ jsem chodil do několika kroužků. Do toho prvního z nich…to byl šachový
kroužek, tam mě asi přivedl můj táta, protože můj táta byl vášnivý šachista, takže jsem chodil na šachy několik
let, a ty ostatní kroužky, tam mě spíše přivedli kamarády, ale u žádného kroužku už jsem potom nevydržel víc než
řekněme 2 roky. Vystřídal jsem plavání, tenis, fotbal a atletiku, ale u všeho jsem vydržel rok, dva.
Četl/a jste v době dětství a dospívání hodně?....A jak to máte se čtením dnes?
Jo, tak četl jsem docela hodně, řekl bych víc než teď. Rozdíl je v tom, že tehdy jsem četl, když jsem byl menší žejo
pohádky, pak trošku větší… měl jsem rád dobrodružné knihy Mayovky, Verneovky…Tři Mušketýry a podobně,
takovýhle dobrodružný žánr…rád jsem četl cestopisy, zajímaly mě cestopisné romány, a potom později na
gymplu jsem četl jednak povinnou literaturu co byla, a jednak mě zajímaly…přečetl jsem skoro celýho Jiráska,
nebo od Nerudy…a Boženu Němcovou a tak dále. A v současné době čtu spíše literaturu, kterou potřebuju ke své

práci, ke své profesi, ke svému tlumočení nebo věci, které se vztahují ke škole, kde pracuju, dokumenty a tak
dále. A pravidelně čtu noviny. Na knihy už mám teď méně času než bych chtěl.
Jak probíhal proces rozhodování o Vašem dalším vzdělávání po SŠ? Proč jste se rozhodl/a jít dál
studovat? Jak důležité to pro Vás bylo? Co Vám k výběru pomohlo, co Vás ovlivnilo?.....vyprávějte
Takže po maturitě v roce 96 jsem se dostal do Brna na Masarykovu univerzitu a tam jsem studoval obor, který se
jmenuje Historie a pomocné vědy historické, a tam jsem vydržel pouze jeden rok, protože mě nebavila nebo měl
jsem problémy s latinou, nešla mi latina, a během toho ročního studia v Brně jsem zjistil, že to není přesně to, co
jsem chtěl dělat. Bavilo by mě být učitelem a to bylo spíš výzkumný obor, archeologie, numismatika, heraldika a
podobně. Toho jsem po roce nechal a pak jsem se vrátil z Brna do Prahy a skoro na 10 let jsem pracoval v České
unii neslyšících s neslyšícími jako redaktor časopisu pro neslyšící, a jako tlumočník. A skoro 10 let po maturitě
jsem se rozhodl potom pokračovat přece jenom ve vzdělávání a dostal jsem se na Filozofickou fakultu v Praze na
obor Čeština v komunikaci neslyšících…To navázalo na tu profesi, kterou jsem dělal předtím 10 let – práce
tlumočníka. Takže jsem cítil potřebu si doplnit vzdělání v profesi, kterou dělám.
Co Vám podle Vás dala škola, na které jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?........
Tak dala mi titul, dala mi nějaké teoretické znalosti, ale jak už to tak často bývá ty praktické znalosti, řekl bych,
jsou důležitější. Dala mi kontakty na zajímavé lidi, s některými z nich pracuju i mimo školu….A dala mi
pochopitelně širší vhled do té profese, kterou dělám. I když tu praxi….hmmm…ta byla pro mě minimálně stejně
důležitá jako ty teoretické znalosti získané na fakultě.
Které osoby ve Vašem životě Vás podle Vás nejvíce ovlivnili a v čem?.....
Tak výrazně mě ovlivnili rodiče asi…babička…a v současné době přítelkyně. A…každá z těch osob mi dala něco
jiného. Ovlivnili mě v mnohém směru, hmmm….když o tom takhle přemýšlím zpětně, tak to není jednoduché
formulovat, v čem mě ovlivnili…ale asi abych si utvářil svoje myšlenky, postoje, třeba teď když jsme
s přítelkyní…žijeme s přítelkyní…tak ta má jiný okruh přátel, tak i ti přátelé mé přítelkyně mě ovlivnili, i
kolegové v práci mě ovlivňují svými názory, každý den se učím něčemu novému…co by mohlo být jinak, a těch
věcí a těch lidí, kteří mě ovlivnili během mého života je samozřejmě mnohem více než jen rodiče a příbuzní.
Byly ve vašem životě nějaké významné situace, okamžiky atd,, které podle Vás významně ovlivnily Váš
život, Vaše další směřování? ……
Tak to že jsem se narodil do rodiny, tak to už jsem nemohl ovlivnit, ale taková určitě takový zlomový rok je 2003,
kdy jsme se dali dohromady…vlastně přelom roku 2002/03, kdy jsme se dali dohromady se svou přítelkyní, a
myslim si, že to byl také rok, kdy jsme se osamostatnil od rodičů…myslim si, že to seznámení s mou přítelkyní, že
mě to posunulo řekněme do jiné sféry…A předtím, těch situací byla celá řada…ve vztahu k tomu vzdělávání
možná to, že jsem se dostal na gymnázium, ale něco výraznýho,,,snažil jsem se celý život si to nějak řídit
sám…takže aniž bych se tedy chtěl chlubit, snažil jsem se to ovlivňovat sám. Na nějaký ty náhody nespoléhám,
ale kdybych měl vypíchnout nějaký okamžik, něco zásadního, tak možná ten rok 92 kdy jsem se dostal na gympl a
kdy jsem začal více uvažovat o té vysoké škole….Pak ta roční zkušenost v Brně v roce 96/97, a pak 2003, kdy
jsem se dostal na pražskou fakultu filozofickou.
Někteří lidé mají pocit úplně svobodného rozhodování a kontroly nad svým životem a jiní mají pocit, že
svůj život příliš ovlivňovat nemohou. Jak to máte vy?
Tak snažim se určitě patřit do té první skupiny, nerad spoléhám na náhodu, já jsem spíš takový typ člověka, který
chce mít tu jistotu, chce o všem vědět dopředu, takže snažim se svůj život řídit sám. Pochopitelně aby to bylo i
v zájmu naší rodiny. Ale…nějaké náhody na to nespoléhám.
Myslíte si o sobě, že si sám/a sebe vážíte? Dalo by se říct, za co? Dokázal/a jste v životě něco podle Vás?
Tak asi pár věcí jsem dokázal, ale to je zajímavá otázka…to jsem nikdy nepřemýšlel…ještě jednou…Jesti si
myslíte, že si sám sebe vážíte…Asi jo, protože určitě jsem hrdej na to, že se mi pár věcí povedlo v životě…nic
světobornýho to nebylo ,ale pár věcí se mi povedlo. Ale jestli se….taky jsem už udělal pár kiksů v životě…tak
jestli si sám sebe vážím……to mě nenapadlo takhle uvažovat…tak asi jako že se nemám za co stydět…že
z tohohle pohledu asi jo. Ale nic jako významnýho zásadního jsem jako neudělal.
Jaké hodnoty jsou pro Vás osobně v životě nejdůležitější (max. 5 hodnot)….. Tak………o tom jsem také
upřímně moc nepřemýšlel…určitě jedna taková hodnota je…abych a to mi říkali už i rodiče, když jsem byl ještě
malej kluk, abych vyrostl v poctivého člověka. Takže to si myslim, že to bych taky chtěl, aby naše dcera Amálka
žila poctivý a naplněný život, smysluplný život. Takže to je jedna taková zásada. Další zásada…být asi prospěšný
nějak společnosti, já tomu říkám tedy přidaná hodnota. Myslim si, že neslyšící, nejenom ti rodiče a příbuzní, ale i

další neslyšící hodně do mě investovali, hodně času myslim, tak si myslim, že bych to rád neslyšícím také vrátil
no. Třeba formou mého tlumočení. Další taková dobrá investice je do vzdělání. Snažim se tedy dohnat si
vzdělání, studuju vlastně víc než 15 let po maturitě, ale snažim se no. Myslim si, že investice do jazyků nebo
obecně do té vysokoškolské gramotnosti je k nezaplacení….Další taková hodnota…snažíme se
zvelebovat…máme zahradu na chalupě, máme zahradu i tady v Praze, takže ve volném čase se snažíme
zvelebovat naši zahradu a rádi se také scházíme ve volném čase s přáteli a podnikáme různé společné
akce…které by měly mít také nějaký smysl. A co peníze, jak důležité jsou podle Vás peníze?
Jo, tak peníze jsou…čím jsem starší, tak tím si myslím, že peníze jsou důležitější pro mě, možná víc a víc….chtěl
bych se dostat jednou do situace, abych nebyl závislý na tom, kolik si měsíčně vydělám…zatím se mi to
nepovedlo, takže peníze jsou pro mě důležité, ale nehonim se za mamonem peněz. Snažim se vydělávat dobře,
abych zabezpečil finančně rodinu a snažim se být i finančně nezávislým no. Takže jsou pro mě důležité, ale
všechno s mírou žejo. Nechtěl bych se kvůli penězům jako zbláznit.
Řekl/a byste o sobě, že jste se svým životem v zásadě spokojen/a nebo nespokojen/a? Pokud nespokojen/a,
co by Vám pomohlo k větší spokojenosti?
Tak když mám takhle jednostranně odpovědět, tak v zásadě jsem spokojený…jak už jsem řekl předtim , udělal
jsem v životě pár kiksů, kdyby to šlo, tak bych, kdybych se mohl vrátit do minulosti, tak vim bezpečně, které věci
bych udělal jinak, která rozhodnutí bych nejradši vymazal, ale naštěstí jich není tolik. Převažují spíše ta dobrá
rozhodnutí, asi jsem měl štěstí zatím. Takže v zásadě jsem spokojený se sebou a se svým životem. I když
samozřejmě vždycky to může být lepší, ale taky horší.
Poslední otázka – když se souhrnně zamyslíte nad svojí dosavadní cestou životem – kdo nebo co (jaké
události) mělo největší vliv na to, že jste dostal/a tam, kde dnes jste?
……….Tak jestli ta otázka směřuje ke vzdělávání, tak asi největší vliv na mě měla moje přítelkyně…byla to právě
ona, která mě přiměla k tomu, abych se 10 let po maturitě vrátil znovu na vysokou školu, takže to je díky mé
přítelkyni. A pokud ta otázka směřovala spíše do života, tak možná rodiče, kteří jako i když měli jenom, byli
vyučeni, myslim si, že prožili poctivý život, plný práce a myslim si, že mě vedli k tomu, abych žil smysluplný život.
Tak asi takhle.

