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Anotace 

Moje absolventská práce vypráví o životě Kláry Černochové. Popisuje jak osobní, tak 

profesní život. Jako praktickou část jsem si zvolila dotazník. Některé body jsou doplněny 

otázkami a odpověďmi maminky a sestry Kláry Černochové.  

Anotation 

My graduation work tells about the life of Klara Černochová. It describes both personal and 

professional life. As a practical part, I chose a questionnaire. Some points are supplemented 

by the questions and answers of mother and sister Klara Černochová. 
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1. ÚVOD  

Když jsem si vybírala téma na absolventskou práci, chtěla jsem, aby mělo spojitost 

se mnou osobně. Proto byla jako první možnost flétna, která mě provází již od dětství. Když 

jsem však uvažovala o tom, jak a co budu psát, řekla jsem, že by se mi asi líp psalo o člověku. 

Proto jsem si jako konečné téma zvolila život Kláry Černochové, své učitelky hry  

na sopránovou zobcovou flétnu.   
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2. DĚTSTVÍ 

Paní učitelka se narodila ve čtvrtek 29. 3. 1990 v 8:50 hodin místního času ve 3. patře 

porodnice ve Valašském Meziříčí.  O 1084 dní později přivítala na světě svou malou sestru 

Kateřinu v městské nemocnici Fifejdy v Ostravě. Hned po narození paní učitelky se celá 

rodina přestěhovala na rodinnou farmu v Ludgeřovicích blízko Ostravy, kde bydleli až do 

roku 1997. Na své dětství paní učitelka vzpomíná velmi dobře a ráda. Veškerý čas trávila 

venku s ostatními dětmi nebo v chlévě se svým prasátkem a koněm. Její nejoblíbenější 

činností, jak sama říká, bylo pasení hus, ale jak všichni jistě ví, nejlíp chutná zakázané ovoce 

a proto nejvíc času strávila ve stáji s koňmi, kterým dělala společnost a kadeřníka i když jí 

to bylo přísně zakázáno.  

Otázka na maminku: 

Když byla Klárka malá, byla hodná holčička nebo zlobidlo?  

"Klárka byla moc hodné dítě, ale chtěla všechno umět rychle. Už v devíti měsících chodila 

a byla hodně zvědavá a zvídavá. Ráda si hrála a to nejen sama ale i s ostatními dětmi. Už  

v pěti letech hrála na flétnu a uměla noty. Jediný problém byl s jídlem. Jinak byla moc hodná" 
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2.1. Mateřská škola 

Ve 3 letech nastoupila na církevní mateřskou školu v Ludgeřovicích, kde vládla tvrdá ruka 

řádových sester, které Vás jak sama říká, dokázaly dokonale připravit na život. „Dodnes na 

tu školku velmi ráda vzpomínám, i když se muselo chodit do náboženství a každý den do 

kapličky ke společné modlitbě, vůbec mi to nevadilo. Vlastně žádnému dítěti. Sestry se  

o nás staraly moc pěkně a měly nás moc rády. Cvičily s námi na vystoupení, četly pohádky, 

vařily jídlo, hrály si s námi… Zkrátka nás dokonale připravily na život. A dělají  

to tak dodnes.“ 
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3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Paní učitelka prošla 4 základní školy. Do první třídy nastoupila v roce 1996 v Ludgeřovicích. 

Jelikož se v dubnu roku 1998 s rodiči přestěhovala do Rožnova pod Radhoštěm (kde bydlela 

až do roku 2011) do městské části Hážovice, dochodila druhou třídu ve vedlejší vesničce 

Vigantice. Poté nastoupila na ZŠ Hutisko-Solanec. Na druhý stupeň nastoupila na ZŠ 

Videčská v Rožnově pod Radhoštěm.   

 

3.1. Základní umělecká škola 

 Ve 4 letech byla přijata na soukromou základní uměleckou školu v Ludgeřovicích 

do přípravné hudební výchovy, kde hrála na flétnu a zpívala. Po přestěhování do Rožnova 

pod Radhoštěm se stala žákyní flétnové a následně hobojové třídy Markéty Pimkové  

a pěvecké třídy Mgr. Aleny Blinkové. Jelikož cestování mezi ZŠ a ZUŠ bylo vzhledem k 13 

km rozdílu těžké, přestoupila v 6. Třídě na ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, kde 

setrvala již do konce 9. třídy.  

 

Jaký jste měla pocit, když jste viděla Klárku poprvé na podium a kdy to bylo?  

"Úplně první koncert byl v pěti letech, kdy hrála na flétnu na vítání občánků. Byl to nádherný 

pocit. Byla mezi ostatníma dětma strašně malinká, ale zahrála bez chyby, a naprosto  

s přehledem. Byla jsem na ni moc hrdá a prožívala to stejně jako ona.  
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4. ZAČÁTKY NA KONZERVATOŘI 

Když se v 15 letech rozhodovala, co dál dělat, konzervatoř byla jasná volba. Záleželo 

jen na oboru. Buď to byla hra na hoboj, nebo zpěv. Nakonec ji přijali na obě konzervatoře, 

jak do Ostravy, tak do Kroměříže. Neváhala a nastoupila do Kroměříže. 

4.1. Příjímací zkoušky 

Přijímací zkoušky na konzervatoř paní učitelka shrnuje takto: „Hlásila jsem se na dvě 

konzervatoře na oba dva hlavní obory hoboj i zpěv. V Ostravě mě z 68 uchazečů přijali  

na zpěv, v hoboji se mi nedařilo (byla jsem nervozní). Naopak v Kroměříži jsem byla první 

ve hře na hoboj a ve zpěvu však na 4. místě, tudíž první pod čarou. Moji rodiče zahájili 

intervenci a přemlouvali mě k ostravské konzervatoři, já sem si však postavila hlavu  

a rozhodla se pro Kroměříž. Nakonec se ukázalo, že toto rozhodnutí bylo správné, jelikož 

mi o pár dní později volali z pěveckého oddělení a nabídli mi sólový zpěv jako vedlejší obor. 

Protože jsem se na kroměřížské konzervatoři cítila jako doma, neváhala jsem a nabídku 

přijala. Následující školní rok jsem tedy nastoupila do třídy MgA. Viktora Kozánka ke hře 

na hoboj a na sólový zpěv k Mgr. Lei Vítkové.“ 

 



10 
 

4.1.1. Vzpomínky z konzervatoře 

O konzervatoři mi paní učitelka povídá velmi často, velmi dlouho a velmi vtipně. 

Říká, že se tam cítila jako doma. „Ve třídě nás bylo 30 muzikantů a 1 bubeník. Naším třídním 

profesorem byl Mgr. Miloslav Bubeníček, který nás již od 1. září 2005 neměl rád a až do 

konce 6. ročníku se na jeho tvrzení nic nezměnilo. Dle nástrojů jsme byli rozděleni do 

malých skupinek.  Každá "vyfasovala klíč od cvičebny", ve které jsme trávili veškerý školní 

čas, jak při cvičení tak učení i při zábavě. Škola pro nás byla otevřena od 7:00 do 21:00. Už 

z tohoto vyplývá, že jsme nebyli normální škola s normální výukou. Vyučování bylo 

rozděleno po celý den.  Pro představu, dopoledne jsme měli například češtinu, dějepis  

a intonaci a odpoledne dějiny hudby a hudebně teoretické předměty. Do toho se vkládal  

3x týdně hlavní obor a 2x týdně 3 hodinový orchestr. V 1. ročníku jsme všichni noví žáci 

prošli takzvaným přijetím mezi konzerváky a to splněním zákeřného úkolu, při kterém vás 

sledoval celý zbytek školy. Šlo o věci jako například tančení tanga s koštětem, hra populární 

hry kámen, nůžky, papír proti zrcadlu, přednes denního tisku a jiné výstřednosti. Já osobně 

jsem byla zavřena do skříně na violoncella a po vhození pětikoruny jsem se stala na 2 hodiny 

jukeboxem. Podotýkám, že tento nápad vzešel z hlavy mého nynějšího švagra.  
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4.1.1.1 Závěrečné zkoušky 

Stejně jako na jiných středních školách paní učitelka ve 4. ročníku zdárně 

odmaturovala v oborech český jazyk, harmonie, dějiny hudby a hry na hoboj. O 2 roky 

později konzervatoř ukončila absolutoriem, které spočívalo ve zkoušce z angličtiny,  

pedagogické praxe,  nauky o kontrapunktu a absolvováním celovečerního koncertu pro 

veřejnost. Jak při maturitě tak i absolutoriu zazněly v podání paní učitelky dvě překrásné 

skladby a to Koncert d moll pro hoboj a klavír od Allessandra Marcella a pozdně romatický 

koncert pro hoboj a smyčce od Ralpha Vaughana Williamse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5. VYSOKÁ ŠKOLA 

Z osobních důvodů se paní učitelka rozhodla nepokračovat na žádné z hudebních 

akademií, ale byla přijata na dálkové studium na Univerzitu Palackého v Olomouci obor 

český jazyk a literatura a hudební výchova. Bohužel toto studium musela ukončit jak 

z rodinných důvodů, tak i kvůli získanému zaměstnání na ZUŠ Morava. Nicméně nechtěla 

studia vzdát a po roční pauze byla přijata na filozofickou fakultu univerzity Palackého 

k oboru muzikologie. Toto studium však také nedokončila, jelikož neprošla jednou 

zkouškou na konci 2. ročníku a tudíž nebyla připuštěna k vykonání státní zkoušky. Jak sama 

říká: „ Někdo si hold musel v harmonii vytáhnout nejkratší sirku. Ještě ale doplním, že pan 

profesor Keprt by byl na mě pyšný, protože na klavír hraju bez problémů jakýkoliv 

harmonický doprovod. Chybí mi prostě jen ten papír". 

 

6. ZAMĚSTNÁNÍ  

Paní učitelka začala učit na ZUŠ Morava v 19 letech. Nejprve ve Fryštáku, kde 

vyučovala hoboj a zobcovou flétnu a poté také v Kašavě, kde k tomu všemu přidala i výuku 

zpěvu.  A jelikož je paní učitelka velmi pilná, tak nevzdělává jenom své žáky ale i sebe 

formou nejrůznější kurzů např.: kurz koordinátora ŠVP pro dechové nástroje, kurz hudební 

výchovy a nauky pod vedením paní Ireny Krškové, osvědčení zkušeného učitele a naposledy 

navštívila Dílnu tvořivého přístupu k hudbě pro starší žáky. Od ledna roku 2016 jí k plnému 

úvazku na ZUŠ přibyla výuka hudební výchovy na Základní škole a mateřské škole Kašava, 

kde učí doposud.  
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7. OSOBNÍ ŽIVOT  

O osobním životě se paní učitelka docela nerada baví. Avšak pár informací se mi z ní 

podařilo dostat. V prvé řadě vím, že vyrůstala s milující rodinou, která ji vždy podporovala 

a podporuje dodnes. V jejich 20 letech se rodiče rozvedli a nastalo těžké období pro všechny. 

Stěhování, finance, emoce... to všechno hrálo velkou roli v jejím životě. Ale sama říká, že jí 

to rozhodně nesrazilo na kolena, ale naopak pomohlo žít život každý den na plno, obklopovat 

se lidmi, které má ráda a prací kterou miluje. I když se to mnohdy nezdá, tak rozvod může 

mít někdy i kladný dopad, u paní učitelky to byl vztah mezi maminkou a sestrou, který se 

velmi stmelil: „Navzájem bychom za sebe dýchaly i položili život.“  Dokonce i tetování, 

které má paní učitelka na předloktí sdílí zároveň s maminkou i sestrou.  

 

Otázka na sestru:  

Jaký máte s Klárkou vztah?  

"Myslím, že na to, že spolu trávíme už bohužel méně času, než když jsme byly malé tak náš 

vztah je skvělý. Troufám si říct, že hned po mamce je pro mě nejdůležitější člověk v mém 

životě. Jasně že v pubertě jsme měly i my dvě horší období, kdy jsme se nemohly vystát, ale 

postupem času se to vše otočilo, a i když jsme každá úplně jiná, stejně na sebe nedáme 

dopustit." 
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7.1. Životní láska  

Jelikož se říká, že když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé a to platilo i v životě paní 

učitelky. Nic nehojí rány líp než čas a práce. A proto se plně věnovala studiu a jazzovému 

zpěvu, který se stal její velkou láskou, a také díky němu další velkou lásku získala. Skrz 

kapelu Black Melody Jazz Band se seznámila se svým kolegou, nejlepším přítelem a nyní  

i manželem Petrem Černochem.  

Ptala jsem se paní učitelky, jestli to byla láska na první pohled, odpověď zněla „ Ano“….  

Tuto odpověď zopakovala společně s Petrem dne 16. 8. 2014 v kostele svaté Kateřiny 

v Kašavě a tím se stala paní Černochovou na doživotí. To jako do konce života.  

 

Otázka na maminku: 

Když jste viděla Klárku ve svatebních šatech a poté u oltáře, jaké to pro Vás bylo? 

"Když jsem ji viděla ve svatebním tak to bylo pro mě moc dojemné, a viděla jsem na ni, že 

je šťastná a to je pro matku to nejdůležitější. A u oltáře to byl pro mě krásný pocit. Nebrečela 

jsem, jen trochu. Došlo mi, že už to není moje malá Klárka, ale věděla jsem, že ji 

odevzdávám do dobrých rukou a proto jsem byla veselá a šťastná." 

 



15 
 

8. Dotazník 

1. Čím byste chtěla být?   

Restaurátorka nábytku.   

Vysvětlení: Dávat novým věcem novým facelift   

2. Vím, že ráda běháte, za jak dlouho uběhnete Kašavják?  

„To jsem v životě nezkusila“…ne kecám, dám to za 8:52   

3. Jak trávíte volný čas?  

V přírodě. Chodím a běhám po horách, lyžuju, plavu, ale mám ráda i kytky a bylinky, které 

sbírám a dál zpracovávám na nejrůznější dobroty.  

4. Proč jste se stala učitelkou?  

A kdo říkal, že jsem chtěla být učitelka?  

5. Líbí se Vám v Kašavě?  

Není to žádná hitparáda :-D Dělám si legraci. V Kašavě jsem moc ráda, je to můj druhý 

domov.  

6. Kdyby jste si měla vybrat mezi zájezdem k moři a letem na Měsíc co byste si zvolila?  

Tak jelikož je na Měsíci zima tak bych si sebou musela vzít teplý svetr a ponožky. Ale na 

druhou stranu u moře je nuda a lepí.   

7.  „Shopujete“ ráda? A za co nejvíc utrácíte?  

Tak jsem ženské ne?... A nejvíc utrácím za pěkné věci a v poslední době hlavně za sportovní.   

8. Co byla poslední věc, kterou jste si koupila?   

Velký, huňatý svetr a růžovou sportovní čelenku značky Eleven. 

9. Když se tady dívám na ty portréty skladatelů, vybrala byste si radši Modesta 

Petroviče Musorgského nebo Franze Schuberta?  

Dáváš mi na výběr ruského ochlastu nebo malého tlustého romantika?  
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10. Jakou ráda posloucháte hudbu?   

Dobrou, která má něco do sebe a zaujme na první i druhý poslech. Je jedno jestli je to 

moderní skladba, muzikálová nebo 500 let stará hudba prostě musí mít svoje kouzlo a 

podstatu. Mám ráda emoce, takže je vyhledávám i ve skladbách.   

11. Zpíváte si na záchodě?  

Ne…ale sprcha je moje oblíbené jeviště.    

12. Máte nějaké oblíbené věci, kterými se uklidňujete?  

Hudba, alespoň 10 minut nicnedělání denně, běhání, kafe…  

13. Nad čím často přemýšlíte?  

Kde vzít noty a nekrást…  

14. Kde obvykle spíte?  

Na matraci s paměťovou pěnou na pravé straně  

15. Jakou zmrzlinu máte nejraději?  

Nejraději mám ovocné zmrzliny ale i kombinaci např. citron a čokoládu   

16. Vyhrát 10 milionu nebo pravou lásku?  

Pravou lásku už mám, takže 10 milionů.  

17. Splnil se vám sen?   

Je ve fázi plnění…  

18. Jak byste se charakterizovala jedním slovem?  

Blázen 

19. Která paní učitelka na základní škole byla vaší nejoblíbenější? 

Nejoblíbenější učitelkou byla paní Mgr. Zdeňka Solanská – učila češtinu a hudebku  

20. Proč jste se brali v Kašavě, když jste z Rožnova?   

Z finančních důvodů. Bylo pro nás jednodušší ubytovat 25 Robenků než 90 Černochů.   

21. Chtěla jste vždycky velkou svatbu?  

Ne. Vždycky jsem toužila mít svatbu pouze s nejbližšími, ale rozhodně ničeho nelituju, náš 

den byl neskutečný a přesně takový jaký jsem si ho vysnila.   
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22. Jak dlouho jste si vybírala svatební šaty?   

Dlouho ne. Našla jsem je asi ve dvanáctém obchodě…  

23. Viděla jsem, že jste v nějaké super káře co to bylo?   

Byl to Cadillac z roku 1976 a byl to dárek od mých kamarádů automechaniků.   

24. Kolik litrů slivovice padlo na svatbě?  

Nebylo jich moc jenom 38 litrů. A byla to naše vlastní svatební. Rok dopředu mi každá trnka 

prošla vlastníma rukama.   

25. Jaké je vaše největší přání? 

Mým největším přáním je, aby se k sobě lidé chovali ohleduplně, bez zášti a předsudků. Lidé 

v dnešní době neumí být upřímní a sami sebou. To je škoda. Nicméně já sama tohle 

neovlivním. Co se týče těch splnitelných přání, bohatě by mi stačilo mít svou vlastní zdravou 

rodinu a přátele, o které se mohu opřít. 

26. Rock nebo Jazz? 

To je mi otázka! Děláš jako bys mě neznala… samozřejmě Jazz! Není nic uvolňujícího než 

jazz. 

27. Chtěla byste se radši vrátit do minulosti nebo se podívat do budoucnosti? 

Víš u muzikantů je to jednoduché. Co se stalo, stalo se a nelze to vrátit. Ať už je to špatná 

nota, nebo nějaká životní událost… Věřím, že všechny věci se dějí z nějakého důvodu. Co 

se týče budoucnosti, ráda se životem nechávám překvapit. Kdo mě zná, ví, že dlouhodobě 

neplánuju. Mám ráda přítomnost, řešení aktuálních problému a překážek. Ráda si stanovuju 

malé cíle, což ovšem neznamená, že z nich mám menší radost.  

28. Je něco, čeho litujete? 

Kdybych ničeho ve svém životě nelitovala, musela bych být robot. Samozřejmě že lituji, ale 

to sepíšeš až v mojí biografii tak za padesát let. 

29. Kam byste se chtěla v budoucnu podívat? 

Pokud tím myslíš blízkou budoucnost, bez stroje času, určitě bych se chtěla podívat do 

Nepálu nebo na Nový Zéland. Láká mě i Kuba. Jsou to země s dlouhou tradicí, krásnou 

přírodou a velkými životními příběhy.  
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30. Chtěla byste ještě něco do této práce doplnit? 

Snad jen to, že jsem ráda, že sis mě zvolila jako své téma. Nesmírně si toho vážím a bylo 

moc fajn s tebou spolupracovat. Myslím, že díky této práci jsem i já poznala tebe. Děkuju! 
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ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěla poděkovat hlavně paní učitelce Černochové, za ochotu a pomoc, a za 

svolení k tomu abych mohla napsat tuto práci o ní. Jsem jí za vše velice vděčná.
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INFORMAČNÍ ZDROJE 

Fotky: osobní 


